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PhÇn a: ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. Lý do chọn đề tài:      

 Nh chóng ta ®· biÕt, môc tiªu gi¸o dôc phæ th«ng ®Æt ra lµ :  Gióp häc sinh ph¸t 

triÓn toµn diÖn vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mÜ vµ c¸c kÜ n¨ng c¬ b¶n, ph¸t triÓn 

n¨ng lùc c¸ nh©n, tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi ViÖt Nam 

XHCN, x©y dùng t c¸ch vµ tr¸ch nhiÖm c«ng d©n, chuÈn bÞ cho häc sinh tiÕp tôc häc 

lªn hoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng, tham gia x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. 

(LuËt Gi¸o dôc - 2005 )                                                               

 §Ó ®¹t ®îc môc tiªu gi¸o dôc nªu trªn, ngµnh Gi¸o dôc ®· chØ ®¹o c¸c cÊp gi¸o 

dôc tiÕn hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc phï hîp ®Ó häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn, 

gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch cho häc sinh. Ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp lµ 

mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®ã. 

Ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp lµ mét ho¹t ®éng gi¸o dôc hÕt søc quan träng gãp phÇn 

h×nh thµnh nh©n c¸ch con ngêi. HiÖn nay, ®øng tríc xu thÕ héi nhËp, ®Êt níc ®ang 

cÇn nguån nh©n lùc cã chÊt lîng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt níc. NÒn gi¸o 

dôc cña níc ta lµ nÒn gi¸o dôc  x· héi chñ nghÜa  cã tÝnh nh©n d©n, d©n téc, khoa häc, 

hiÖn ®¹i, lÊy chñ nghÜa M¸c - Lª nin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng. 

Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2006/Q§- 

Bé GD-§T ngµy 5/5/2006 cña Bé trëng GD-§T còng ®· nªu :  Ph¶i ph¸t huy tÝnh 

tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, ®iÒu kiÖn cña tõng líp häc, båi 

dìng cho häc sinh ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng t¬ng t¸c, rÌn kÜ n¨ng vËn dông 

kiÕn thøc vµo thùc tiÔn; t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÒm vui, høng thó vµ tr¸ch 

nhiÖm häc tËp cho häc sinh. 

§Ó ®¸p øng xu thÕ héi nhËp, ch¬ng tr×nh häc ngµy cµng n©ng cao, do nhu cÇu cña 

x· héi, do ®ßi hái cña cha mÑ häc sinh vµ ¸p lùc häc tËp ngµy cµng ®Ì nÆng lªn vai c¸c 

em. §ång thêi để tạo s©n ch¬i bæ Ých cho c¸c em nªn ë c¸c nhµ trêng ®· tæ chøc c¸c 

H§GDNGLL ho¹t ®éng gióp häc sinh cã thªm hiÓu biÕt, cã thªm th«ng tin, më réng 

nh·n quan khi c¸c em tham gia vµo ho¹t ®éng, ®ång thêi h×nh thµnh cho c¸c em mét 

sè kü n¨ng nh giao tiÕp, lµm viÖc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng… Mµ chØ cã th«ng qua 

H§GDNGLL míi cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc sinh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, rÌn 

luyÖn ®îc nh÷ng kü n¨ng ®ã. 

Nhưng làm thế nào để xây dựng nội dung các tiết HĐGDNGLL vừa có nội dung 

phong phú, hấp dẫn lại vừa phù hợp với chủ điểm của từng tháng? Điều đó khiến tôi 

rất trăn trở, băn khoăn.  
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Víi nh÷ng suy nghÜ ®ã t«i m¹nh d¹n ®i s©u vµo t×m hiÓu ®Ò tµi: “ Đa dạng hóa các 

hình thức hoạt động trong các  tiÕt H§NGLL cho häc sinh líp 9 ë Trêng THCS 

Kh¬ng §×nh". 

T«i ®· chän ch¬ng tr×nh HĐNGLL lớp 9 ®Ó nghiên cứu v× hiện nay tôi đang là giáo 

viên chủ nhiệm lớp 9.   

II. Mục đích nghiên cứu:  Nghiên cứu thực trạng thực hiện các tiết HĐGDNGLL của 

học sinh trường THCS Khương Đình. Đánh giá lại việc thực hiện HĐGDNGLL, 

những việc đã làm được, những việc chưa làm được, qua đó khắc phục những hạn chế 

còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh để thực hiện có hiệu quả cao hơn hoạt động 

GDNGLL trong thời gian tiếp theo. 

  - Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng tiết HĐGDNGLL. 

III. Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng nội dung các tiết HĐGDNGLL phù hợp với 

từng chủ điểm cho học sinh lớp 9 ở trường THCS Khương Đình. 

IV. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cách xây dựng và tổ chức các tiết HĐGDNGLL 

của giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2 Trường THCS Khương Đình. 

V.  Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- T×m hiÓu nội dung chương trình HĐNGLL lớp 9 

- T×m hiÓu thùc tiÔn viÖc x©y dùng néi dung vµ thực hiện các tiết HĐNGLL ë trêng THCS 

Kh¬ng §×nh. 

- Tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng b»ng viÖc thùc hiÖn các tiÕt d¹y 

HĐGDNGLL.  

- §a ra nh÷ng kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 

VI.  Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 
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PHẦN B : NỘI DUNG 

I. Cơ sở lý luận : 

1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được hiểu như thế nào? 
 - HĐGDNGLL được hiểu theo nhiều nghĩa rộng, hẹp khác nhau. Theo nghĩa  hẹp, 

HĐGDNGLL là những hoạt động giáo dục được tổ chức theo các chủ đề giáo dục 

từng tháng với thời lượng 4 tiết/tuần. (Chương trình giáo dục cấp Trung  học, Ban 

hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Với quan niệm này thì HĐGDNGLL, Hoạt động 

tự chọn và Hoạt động  tập thể (sinh hoạt toàn trường dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt 

Đội TNTP HCM…) là những hoạt động giáo dục độc lập với nhau trong nhà trường. 

Theo nghĩa rộng, Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ 

lên lớp  nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển năng lực, bồi dưỡng năng khiếu, giúp đỡ 

học sinh yếu phù hợp đặc điểm tâm lí, sinh lí lứa tuổi học sinh trung học. Hoạt động 

giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt 

buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui 

chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi 

trường; lao động công ích và các hoạt động xã hội khác”.(Điều 29, Điều lệ trường 

trung học, Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

Theo quan niệm này thì ngoài hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và dạy học tự 

chọn trong chương trình giáo dục Trung học do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành, tất 

cả các hoạt động giáo dục còn lại ở trường trung học, kể cả hoạt động giáo dục tập thể 

đều là HĐGDNGLL. Quan niệm này cũng tương đồng với quan niệm về 

HĐGDNGLL trong các sách Hướng dẫn giáo viên về HĐGDNGLL ở THCS, THPT 

và theo  tôi quan niệm như vậy là hợp lí bởi vì: 

- HĐGDNGLL chủ yếu cũng là các hoạt động tập thể theo quy mô nhóm, lớp, trường 

và một trong những mục tiêu của HĐGDNGLL cũng là nhằm giáo dục ý thức tập thể 

cho học sinh. 

- Mặt khác, nội dung, hình thức sinh hoạt lớp, sinh hoạt toàn trường dưới cờ trên thực 

tế không chỉ là họp, kiểm điểm, phổ biến nhiệm vụ mà nội dung, hình thức rất phong 

phú, đa dạng, gắn liền với các chủ đề và hình thức HĐGDNGLL.Trong khuôn khổ của 

Sáng kiến kinh nghiệm này thì  được sử dụng theo nghĩa hẹp như trên. 

2. Vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 
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- HĐGDNGLL là một bộ phận quan trọng của chương trình giáo dục nhà trường. 

HĐGDNGLL nối tiếp hoạt động dạy học các môn văn hóa; là con đường quan trọng 

để gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, nhà trường với xã hội. HĐGDNGLL tạo 

cơ hội cho HS được thực hành, trải nghiệm những điều đã học vào trong thực tiễn 

cuộc sống. Trên cơ sở đó củng cố, khắc sâu, mở rộng những kiến thức, kĩ năng các 

môn học cho HS. 

- HĐGDNGLL có vai trò quan trọng góp phần giáo dục nhân cách phát triển toàn diện 

cho học sinh trung học cơ sở. 

- Việc tham gia vào nhiều HĐGDNGLL phong phú, đa dạng sẽ tạo cơ hội cho HS 

được thể hiện, bộc lộ, tự khẳng định bản thân; tạo cơ hội cho các em được giao lưu, 

học hỏi bạn bè và mọi người xung quanh; tạo cơ hội thuận lợi cho HS được tham gia 

một cách tích cực vào đời sống cộng đồng … Từ đó sẽ tác động tích cực đến nhận 

thức, tình cảm, niềm tin và hành vi của HS, giúp các em phát triển nhiều phẩm chất 

tích cực như: tinh thần đồng đội, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khoan dung, sự 

cảm thông, tính kỷ luật, trung thực, mạnh dạn, tự tin,…và giúp các em phát triển 

những kĩ năng hoạt động tập thể và kỹ năng sống cơ bản như: kĩ năng giao tiếp, kĩ 

năng tự nhận thức, kĩ năng xác định giá trị, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, 

kĩ năng kiên định, kĩ năng tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, kĩ năng ứng phó với căng 

thẳng, kĩ năng thương lượng, kĩ năng hợp tác, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng trình bày 

suy nghĩ, ý tưởng, kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, ... Xét 

ở phạm vi rộng hơn, HĐGD NGLL còn tạo điều kiện để HS được tham gia, được hội 

nhập vào dòng chảy các hoạt động chung của trẻ em ở địa phương, đất nước, khu vực 

và trên thế giới. Điều này giúp phát triển năng lực hoạt động thực tiễn, năng lực hoạt 

động chính trị - xã hội, năng lực hòa nhập cộng đồng cho HS. Đó chính là những 

phẩm chất và năng lực cơ bản, cần thiết của người công dân Việt Nam để đáp ứng yêu 

cầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế  hiện nay. 

- Thông qua các hình thức hoạt động như: trò chơi, tham quan du lịch, cắm trại, thể 

dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật,..., HĐGDNGLL còn giáo dục HS tình yêu thiên 

nhiên, đất nước, con người, giúp các em phát triển thể chất và thẩm mĩ; đồng thời giúp 

các em giải tỏa những mệt mỏi, căng thẳng trong quá trình học tập cả ngày ở trường. 

3. Các đặc điểm của HĐGDNGLL ở trường Trung học cơ sở : 

3.1.HĐGDNGLL phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS: 

Lứa tuổi HS trung học cơ sở là lứa tuổi rất hồn nhiên, hiếu động, thích tìm tòi, 

khám phá, thích gần gũi thiên nhiên, thích cùng sinh hoạt, vui chơi với bạn bè. Các em 

rất hứng thú và nhiệt tình tham gia vào những hoạt động tập thể nhẹ nhàng, sinh động, 

vui tươi, đa dạng ở nhà trường và cộng đồng. Do vậy, HĐGDNGLL là rất phù hợp với 

đặc điểm lứa tuổi các em và có khả năng huy động sự tham gia tích cực của HS. 
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3.2. HĐGDNGLL mang tính chất linh hoạt, mềm dẻo, mở hơn hoạt động dạy học: 

Nếu như hiện nay, việc dạy học các môn văn hoá chịu sự chi phối khá chặt chẽ 

về thời điểm, thời lượng, tài liệu học tập, về quy mô tổ chức dạy học, về nội dung dạy 

học… thì HĐGD NGLLlại mang tính chất linh hoạt,  mềm dẻo, mở hơn hoạt động dạy 

học về tất cả các mặt: quy mô, địa điểm, hình thức hoạt động, thời điểm, thời lượng, 

lực lượng tham gia tổ chức và điều khiển…  

Cụ thể là: 

- HĐGDNGLL có thể tổ chức theo những quy mô khác nhau như: theo nhóm, theo 

lớp, theo khối lớp, theo trường hoặc liên trường.  

- HĐGDNGLL có thể tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở trong hoặc ngoài nhà 

trường như: lớp học, thư viện, phòng đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn 

trường, công viên, vườn hoa, viện bảo tàng, các di tích lịch sử và văn hóa, các danh 

lam thắng cảnh, các công trình công cộng hoặc ở các địa điểm khác ngoài nhà trường 

có liên quan đến chủ đề hoạt động. 

- Thời điểm tổ chức HĐGDNGLL cũng rất linh hoạt. Tùy theo quy mô và tính chất, có 

thể tổ chức hoạt động vào giờ ra chơi; vào giờ nghỉ giữa các tiết học; có thể vào giờ 

nghỉ trưa; có thể trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt lớp; có thể vào một buổi 

trong tuần, cuối tuần hoặc vào ngày chủ nhật, ngày lễ,… 

HĐGDNGLL cũng cần tổ chức xen kẽ giữa các lớp và khối lớp để tận dụng tối đa 

phòng học đa năng, phòng truyền thống, sân trường, vườn trường và các địa điểm 

khác trong trường. 

- Cùng một chủ đề, một nội dung giáo dục nhưng HĐGDNGLL có thể tổ chức theo 

nhiều hình thức hoạt động khác nhau, tùy theo lứa tuổi HS và điều kiện cụ thể của 

từng lớp, từng trường, từng địa phương. Ví dụ: 

+ Cũng là giáo dục an toàn giao thông nhưng có trường, có lớp tổ chức diễn tiểu phẩm 

và thảo luận về tiểu phẩm, có trường, có lớp tổ chức cho HS xem băng hình và thảo 

luận, hoặc tổ chức cho HS chơi các trò chơi hay xử lí tình huống, đóng vai trong các 

tình huống có liên quan đến an toàn giao thông,… 

+ Hay cùng là tổ chức “Hội vui học tập” nhưng có nơi tổ chức theo hình thức trò 

chơi“Rung chuông vàng”, có nơi tổ chức theo hình thức “Thi tiếp sức” giữa các 

nhóm, có nơi tổ chức theo hình thức “Hái hoa dân chủ” trả lời câu hỏi,… 

Sự mềm dẻo, mở, linh hoạt của HĐGDNGLL là một lợi thế lớn, giúp cho việc tổ chức 

các HĐGDNGLL dễ thực hiện hơn, dễ đáp ứng được những nhu cầu của các đối 

tượng HS khác nhau và dễ phù hợp hơn với các điều kiện của các trường.  

3.3. Nội dung HĐGDNGLL mang tính tích hợp, tổng hợp kiến thức của nhiều môn 

học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục. 
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Khác với các môn học, nội dung HĐGD NGLL rất đa dạng và mang tính tích 

hợp, tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo 

dục như: Giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục thẩm mĩ, 

giáo dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi 

trường, giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã 

hội, …Điều đó giúp cho các nội dung giáo dục thiết thực hơn, gần gũi với cuộc sống 

thực tế hơn, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của HS, giúp các em vận dụng vào trong 

thực tiễn cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi hơn. 

3.4. Các hình thức đa dạng của HĐGD NGLL  giúp cho việc chuyển tải các nội 

dung giáo dục tới HS một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn 

  Mỗi một hình thức hoạt động đều tiềm tàng trong nó những khả năng giáo dục 

nhất định. Nhờ các hình thức đa dạng như diễn đàn trẻ em, giao lưu, tham quan du 

lịch, hoạt động nhân đạo, trò chơi dân gian, văn nghệ,  thể dục thể thao, tổ chức các 

Ngày hội, hoạt động thư viện, hoạt động cộng đồng, hoạt động câu lạc bộ, ..., việc giáo 

dục HS được thực hiện một cách tự nhiên, sinh động, không gò bó và khô cứng, phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lý cũng như nhu cầu, nguyện vọng của HS. Trong quá trình 

thiết kế, tổ chức, đánh giá các HĐGDNGLL, cả GV lẫn HS đều có cơ hội để thể hiện 

sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của mình, làm tăng thêm tính hấp dẫn, độc đáo của 

các hình thức hoạt động. 

3.5. HĐGDNGLL có khả năng phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và 

ngoài nhà trường 

HĐGDNGLL có khả năng phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục khác trong và 

ngoài nhà trường như: GV chủ nhiệm, GV dạy các môn chuyên biệt, Ban giám hiệu, 

cha mẹ HS, chính quyền địa phương, hội khuyến học, hội phụ nữ, Đoàn TNCS… Vì 

thế, đã tạo điều kiện cho HS lĩnh hội các nội dung giáo dục bằng nhiều kênh khác 

nhau, với nhiều cách tiếp cận khác nhau; điều đó làm tăng tính hấp dẫn, đa dạng của 

hoạt động giáo dục và nâng cao hiệu quả giáo dục.  

4. Tầm quan trọng của HĐGDNGLL: 

 Tổ chức có hiệu quả chương trình HĐGDNGLL có tiềm năng to lớn trong việc giáo 

dục toàn diện nhân cách cho học sinh.  

- Thông qua HĐGDNGLL, các dạng hoạt động và giao lưu được thiết lập góp phần 

giúp học sinh được tiếp cận, gia nhập đời sống xã hội một cách tích cực và chủ động. 

Học sinh thiết lập được các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau trong xã hội, 

được tham gia vào các lĩnh vực hoạt động xã hội với các chức năng khác nhau, được 

trải nghiệm thực tế... Qua đó học sinh không chỉ phát huy được những năng lực của 

mình mà còn có cơ hội vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống ở những 
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mức độ nhất định. Đó là thế mạnh nổi bật của HĐGDNGLL so với các hoạt động giáo 

dục khác trong nhà trường phổ thông.  

- Tổ chức HĐGDNGLL góp phần thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của học sinh. Đặc 

biệt đối với học sinh THCS, nhu cầu hoạt động và giao lưu của các em phát triển rất 

đa dạng và phong phú. HĐGDNGLL đã giúp học sinh lấy lại sự cân bằng về mặt tâm 

lý, thỏa mãn các nhu cầu tinh thần để phát triển các thái độ tình cảm phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi THCS. 

- Để tổ chức hiệu quả HĐGDNGLL, nhà trường phổ thông cần huy dộng, phối hợp gia 

đình học sinh và các lực lượng xã hội khác nhau cùng tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất, 

quản lý, đánh giá và giám sát các hoạt động của học sinh. Nhờ đó các lực lượng giáo 

dục có thể phối hợp với nhau tạo nên môi trường giáo dục thống nhất, thuận lợi cho sự 

phát triển của học sinh.  

- HĐGDNGLL ở trường phổ thông được thiết kế với chương trình mang tính mềm 

dẻo, linh hoạt. Tính mềm dẻo thể hiện từ việc lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động 

sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của học sinh, với điều kiện của trường, lớp, địa 

phương... Đó còn là sự linh hoạt trong việc sử dụng quĩ thời gian thực hiện chương 

trình HĐGDNGLL sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ đó kết quả giáo dục học sinh sẽ 

đáp ứng được các yêu cầu giáo dục toàn diện .  

II. Cơ sở thực tiễn : 

1. Thực tiễn giảng dạy  các tiết HĐGDNGLL ở các trường THCS hiện nay : 

HiÖn nay, t¹i c¸c Trêng THCS ®· triÓn khai thùc hiÖn c¸c tiÕt H§GDNGLL theo 

®óng quy ®Þnh.Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy các tiết HĐGDNGLL, giáo viên chủ 

nhiệm gặp những thuận lợi và khó khăn sau đây : 

* Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Phòng giáo dục, Ban giám hiệu và sự giúp đỡ 

của khối chủ nhiệm trong nhà trường. 

- Giáo viên chủ nhiệm được tập huấn về việc đổi mới phương pháp tổ chức 

HĐGDNGL và được dự nhiều chuyên đề cấp quận có chất lượng. 

- Phần lớn học sinh trong lớp đều mong muốn khi được tham gia các tiết HĐGDNGL. 

- Công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học ngày càng hiện đại tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động . 

- Được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban giám hiệu, ban phụ trách thiếu nhi nhà trường, phụ 

huynh học sinh để mọi hoạt động giáo dục trong lớp đạt kết quả tốt. 

* Khó khăn: 

- Trong tất cả các tiết HĐNGLL ở các tháng đều do giáo viên chủ nhiệm quản lí, 

hướng dẫn, giảng dạy. Vì vậy, tính hiệu quả sẽ rất khó đánh giá, bởi lẽ các giáo viên 
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chủ nhiệm không được đào tạo chính quy mà chủ yếu là được hướng dẫn tại các lớp 

tập huấn và tự học thông qua các tiết chuyên đề. 

- Để tiết HĐNGLL có hiệu quả yêu cầu phải có đủ thời gian cho giáo viên chuẩn bị, 

nghiên cứu nhiều cách tổ chức giảng dạy để mang lại hiệu quả và tạo hứng thú cho 

học sinh, tuy nhiên hiện nay giáo viên chủ nhiệm chỉ được tính 4 tiết trên một tuần 

trong đó mà lại giảng dạy nhiều lớp: giáo viên dạy Địa, Sử, Công dân...,các môn đó 

thường chỉ có 1tiết/1tuần nên phải dạy nhiều lớp, đồng nghĩa với việc bỏ nhiều thời 

gian đầu tư cho hồ sơ sổ sách, kiểm tra, nắm tình hình lớp, gặp gỡ phụ huynh học 

sinh.... thì còn rất ít thời gian mà nghiên cứu, đầu tư cho tiết học HĐNGLL.... 

- Trong tiết học HĐNGLL thì học sinh đóng vai trò rất quan trọng vì học sinh chính là 

nhân tố chính. Thế nhưng, bên cạnh những học sinh tích cực tham gia các hoạt động 

trong giờ học còn có nhiều học sinh chưa thật hứng thú với tiết hoạt động, trong lớp 

chưa tập trung và còn nói chuyện riêng. 

- Học sinh THCS đang ở độ tuổi thanh thiếu niên nên tâm lý chưa ổn định, đang muốn 

tìm tòi những điều mới mẻ trong cuộc sống, chưa nhận thức được việc học một cách 

đầy đủ và thường có quan niệm rằng đây không phải là môn học chính vì thế thường 

xem nhẹ tiết học này.  

- Cán bộ lớp còn rất rụt rè, chưa chủ động và chưa có kinh nghiệm trong điều hành các 

hoạt động . 

- Một số học sinh còn nhút nhát, thiếu tự tin, thường  run sợ khi đứng trước tập thể cho 

nên ngại tham gia vào các hoạt động của lớp và cảm thấy không hứng thú với tiết học.  

- Một số học sinh còn lợi dụng những tiết HĐGDNGLL là cơ hội để các em nói 

chuyện, đùa nghịch .  

2. Thực trạng việc giảng dạy HĐGDNGLL ở Trường THCS Khương Đình:  

HiÖn nay, viÖc tæ chøc c¸c tiÕt H§GDNGLL ®· ®îc triÓn khai réng r·i ë c¸c 

khèi líp trong nhµ trêng. Trong nhiÒu n¨m qua, trêng THCS Kh¬ng §×nh ®· thùc 

hiÖn nghiªm tóc c¸c tiÕt H§GDNGLL theo ®óng Ph©n phèi ch¬ng tr×nh cña Bé Gi¸o 

dôc &§µo t¹o. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®· ®îc trang bÞ ®ñ s¸ch gi¸o viªn, s¸ch tham 

kh¶o, tæng phô tr¸ch ®îc tham gia c¸c líp tËp huÊn vÒ kü n¨ng tæ chøc ®iÒu hµnh c¸c 

ho¹t ®éng. Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng lu«n quan t©m chØ ®¹o s¸t sao tíi viÖc tæ chøc c¸c 

H§GDNGLL. C¸c tiÕt chuyªn ®Ò H§GDNGLL ®îc tæ chøc ®Òu ®Æn 2 chuyªn ®Ò/ 

häc k× vµ ®îc s¾p xÕp thêi gian thùc hiÖn phï hîp ®Ó gi¸o viªn ®¹i diÖn vµ c¸n bé líp 

cã thÓ tham dù ®Çy ®ñ. Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®a sè cßn trÎ tuæi nªn rÊt n¨ng ®éng, s¸ng 

t¹o, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin nhanh. Nhµ trêng lu«n s½n sµng ®ãn nhËn c¸c 

chuyªn ®Ò H§GDNGLL cÊp quËn mµ phßng GD- §T giao phã vµ ®Çu t cã hiÖu qu¶.  
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Phong trµo v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña nhµ trêng ph¸t triÓn t¬ng ®èi m¹nh. 

Häc sinh tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. Nhµ trêng cè g¾ng ®Çu t nh÷ng 

trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho H§GDNGLL nh loa ®µi, ®µn, trang phôc biÓu diÔn. 

Tuy vËy, c¸c H§GDNGLL cña nhµ trêng vÉn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao do ®iÒu kiÖn c¬ 

së vËt chÊt cña nhµ trêng kh«ng ®ång bé, cha ®Çy ®ñ vµ ®· cò háng.  

VÒ phÝa häc sinh, c¸c em cha ph¸t huy m¹nh mÏ tÝnh tÝch cùc chñ ®éng trong 

c¸c ho¹t ®éng. C¸c em cha ®îc tËp huÊn ®Çy ®ñ  c¸c kÜ n¨ng nh : KÜ n¨ng tham gia, 

kÜ n¨ng giao tiÕp, hßa nhËp;  kÜ n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng; kÜ n¨ng qu¶n lÝ, ®iÒu khiÓn 

ho¹t ®éng tËp thÓ. 

VÒ phÝa gi¸o viªn, mét sè Ýt  GVCN cßn lóng tóng ë kh©u tæ chøc thùc hiÖn vµ 

biÖn ph¸p thùc hiÖn ®Ó t¹o høng thó cho häc sinh. Mét sè GVCN cßn cha khai th¸c 

hÕt nh÷ng tiÒm n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh trong viÖc x©y dùng, tæ chøc c¸c 

H§GDNGLL. Mét sè kh¸c do h¹n chÕ trong viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo 

d¹y häc, do h¹n chÕ thêi gian, kinh phÝ nªn viÖc tæ chøc c¸c H§GDNGLL cho häc 

sinh cßn cha ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thùc tr¹ng tæ chøc c¸c H§GDNGLL cña trêng THCS 

Kh¬ng §×nh trong nh÷ng n¨m tríc ®©y, míi chØ dùa vµo nhËn thøc, kh¶ n¨ng tiÒm 

tµng cña gi¸o viªn, s¸ch tµi liÖu tham kh¶o Ýt cho nªn chÊt lîng c¸c H§GDNGLL 

cha ®îc n©ng cao, c¸ biÖt cã nh÷ng tiÕt häc cßn cha ®¹t kÕt qu¶ nh mong muèn. 

Thùc tÕ, mét sè n¨m gÇn ®©y, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®· hÕt søc quan t©m tíi viÖc 

chØ ®¹o tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c H§GDNGLL vµ ®· thu ®îc kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. 

§Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®ã, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ®· ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p 

chØ ®¹o rÊt cô thÓ cho c¸c tiÕt H§GDNGLL ë trêng THCS Kh¬ng §×nh 

* §¸nh gi¸ thùc tr¹ng  H§GDNGLL cña trêng THCS Kh¬ng §×nh. 

+ ¦u ®iÓm:   

- Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng quan t©m chØ ®¹o s¸t sao c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê 

lªn líp. 

- Nhµ trêng ®· thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n cña Bé Gi¸o dôc & §µo 

t¹o. 

- C¸c phong trµo V¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña nhµ trêng ph¸t triÓn m¹nh. 

- ViÖc triÓn khai kÕ ho¹ch c«ng t¸c chñ nhiÖm vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn 

líp ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng tiÕn ®é. 

- Tæ chøc c¸c H§GDNGLL đã ®i vµo nÒn nÕp. 

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cao ®iÓm theo chñ ®Ò tõng th¸ng ®· ®îc tiÕn hµnh thêng 

xuyªn.  

- ViÖc phèi hîp gi÷a c¸c lùc lîng gi¸o dôc ®· ®îc thùc hiÖn tèt. 

+ Tån t¹i: 



Sáng kiến kinh nghiệm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trà  
11  

ViÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o H§GDNGLL nh ®· nªu ë trªn tuy ®· ®em 

l¹i nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh song vÉn cßn mét sè tån t¹i nh sau: 

- Mét sè gi¸o viªn cha thÊy ®îc tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc c¸c H§GDNGLL . 

- §éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cßn cha ®ång ®Òu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n còng 

nh kinh nghiÖm c«ng t¸c. Mét sè gi¸o viªn míi vµo ngµnh nªn cha cã kinh nghiÖm 

trong c«ng t¸c tæ chøc c¸c H§GDNGLL . Mét sè kh¸c cßn chó träng ®Õn gi¶ng d¹y 

v¨n ho¸, cha tÝch cùc t×m tßi, tæ chøc c¸c H§GDNGLL 

- Häc sinh cßn mét bé phËn cha tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ.  

 Bëi vËy, tiÕt H§GDNGLL ë mét sè líp  hiÖu qu¶ cßn cha cao. 

3. Thực trạng việc giảng dạy HĐGDNGLL tại lớp 9A2- Trường THCS Khương 

Đình: 

Khi thực hiện các tiết HĐGDNGLL tại lớp 9A2 trong thời gian đầu, GVCN cũng gặp 

không ít khó khăn:  

- Cán bộ lớp còn rất rụt rè, chưa chủ động và chưa có kinh nghiệm trong điều hành các 

hoạt động  

- Một số học sinh còn nhút nhát, thiếu tự tin, thường run sợ khi đứng trước tập thể cho 

nên ngại tham gia vào các hoạt động của lớp và cảm thấy không hứng thú với tiết học. 

- Một số học sinh còn xem nhẹ tiết học, chưa tập trung và cho rằng đây không phải là 

môn học chính. 

Qua điều tra của năm học 2013- 2014 bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp, tôi đã thu 

được kết quả :  

Mức độ hứng thú Thích Bình thường Không thích 

Tỉ lệ HS 50% 30% 20% 

 

Lí do 

Bổ ích, được trau 

dồi kiến thức, học 

hỏi được nhiều 

điều hay… 

Nếu tổ chức thì 

được ở lại chơi, 

nếu không tổ chức 

thì được về sớm 

Mất thời gian 

Từ nh÷ng thực trạng trên, nên khi gi¶ng d¹y chương trình HĐGDNGLL, tôi vẫn cßn 

trăn trở, b¨n kho¨n. Bởi vậy sau một thời gian thực hiện và rút ra một số kinh nghiệm, 

t«i m¹nh d¹n ®a ra s¸ng kiÕn “ Đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong các  tiÕt 

H§NGLL cho häc sinh líp 9 ë Trêng THCS Kh¬ng §×nh". 

III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 

1. Yêu cầu chung: 

Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp là việc làm thường xuyên và quan trọng 

không thể thiếu được của người phụ trách. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của 

phong trào Đội. Chính vì vậy để tổ chức tốt chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp 

cần: 
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- Nội dung chương trình phải đảm bảo đúng với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà 

nước, bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa, khoa học, rõ ràng và thể hiện 

“Tính vừa sức” đối với các em. 

- Hình thức tổ chức cần khoa học, gọn nhẹ, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý “Học mà 

chơi, chơi mà học” của  học sinh. 

- Đồ dùng cần thiết phục vụ chương trình phải đảm bảo về mặt thẩm mỹ, gây ấn tượng 

- Thời gian thực hiện chương trình vừa phải, không nên dài quá dễ gây mệt mỏi cho 

các em. 

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện: 

- Mục tiêu: Để việc thực hiện các tiết HĐGDNGLL đạt kết quả như mong muốn. Đầu 

tiên, GVCN phải hướng dẫn học sinh nắm bắt chương trình theo chủ điểm từng tháng 

để học sinh phần nào nắm bắt được các hoạt động mình phải thực hiện trong năm học. 

Cụ thể là : 

  Chủ điểm tháng 9 : “Truyền thống nhà trường”  

 Chủ điểm tháng 10 : “Chăm ngoan học giỏi” 

 Chủ điểm tháng 11 : “Tôn sư trọng đạo” 

 Chủ điểm tháng 12  : “Uống nước nhớ nguồn” 

 Chủ điểm tháng 1&2  : “Mừng Đảng - Mừng xuân” 

 Chủ điểm tháng 3  : “Tiến bước lên Đoàn” 

 Chủ điểm tháng 4  : “Hoà bình và hữu nghị” 

 Chủ điểm tháng 5  : “Bác Hồ kính yêu” 

3. Các hình thức tổ chức chương trình: 

Qua các đợt tập huấn về cách tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, sự tìm tòi học hỏi, 

kinh nghiệm của bản thân và đặc biệt là nghiên cứu các chương trình giải trí trên truyền hình 

như: “Lực sĩ tí hon”; “Đường lên đỉnh Olimpia”; “Theo dòng lịch sử”; “Vượt qua thử 

thách”, “ Tìm kiếm tài năng”, “ Đuổi hình bắt chữ”… hay những trò chơi rất đơn giản mà 

hiệu quả như “ Hái hoa dân chủ”… Tôi đã tham khảo và tổ chức các hoạt động rất phong 

phú cho phù hợp với  đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm. Từ đó, các em rất yêu thích 

các tiết HĐNGL và cuốn hút các em tham gia vào các hoạt động có ích, góp phần giáo dục 

một cách toàn diện cho học sinh. Dưới đây là một số hình thức tổ chức mà tôi đã áp dụng 

vào các HĐGDNGLL cho học sinh lớp 9- Trường THCS Khương Đình. 

3. 1. Hình thức: “Hội vui học tốt” 

* Mục tiêu: 

Để giúp các em học sinh ôn lại kiến thức của các môn học thì việc tổ chức cho 

các em tham gia vào “Hội vui học tập” là điều cần thiết. Hình thức này tuy có mất 

nhiều thời gian hơn so với các hình thức khác nhưng lại giúp các em ôn lại kiến thức 
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một cách có hệ thống, rèn luyện phản xạ nhanh, tinh thần đoàn kết của tập thể. Tôi 

thường sử dụng hình thức này trong những tháng thi đua cao điểm. 

* Cách thực hiện: 

- Gv nêu yêu cầu về nội dung và hình thức của buổi hoạt động. 

- Lớp thảo luận, thống nhất chọn các môn học cần tổ chức hội vui (Toán, Văn, Sử, 

Ngoại ngữ, Giáo dục công dân…). 

- Phân công cho học sinh chuẩn bị các câu hỏi kiểm tra kiến thức theo từng bộ môn đã 

học. Nếu trong quá trình chuẩn bị gặp khó khăn thì học sinh sẽ phải tìm các thầy cô 

giáo bộ môn để được hướng dẫn. 

- Cán bộ lớp tập hợp các câu hỏi và đáp án và cùng GVCN lựa chọn những câu hỏi 

hay, phù hợp với trình độ của từng học sinh. 

* Điều kiện thực hiện: Để thực hiện được hoạt động  này, giáo viên chủ nhiệm  cần 

bám sát nhiệm vụ năm học, nội dung phân phối chương trình các tiết HĐGDNGLL để 

phổ biến đến từng học sinh. Đặc biệt, giáo viên cần rèn cho học sinh ý thức tự học, 

chủ động khi tham gia các hoạt  động tập thể và có ý thức chuẩn bị khi được phân 

công nhiệm vụ.  

* Kết quả: Đa số học sinh đã nắm được nội dung chương trình HĐGDNGLL theo chủ 

điểm của từng tháng. Từ đó, học sinh có ý thức chủ động tham gia xây dựng chương 

trình hoạt động cùng GVCN và cán bộ lớp để có được những tiết học sôi nổi, ý nghĩa. 

Và học sinh còn được củng cố lại tất cả những kiến thức ở tất cả các bộ môn  đã học. 

3.2. Hình thức: “Hái hoa dân chủ” 

* Mục tiêu: Với hình thức này giúp các em học sinh trong toàn lớp được tham gia. 

Qua trò chơi các em được rèn luyện về phản xạ và khả năng tư duy cao. 

* Cách thực hiện: 

- Câu hỏi được đưa ra về các lĩnh vực: Lịch sử, Âm nhạc, Toán, Vật lý ……từ dễ đến 

khó phù hợp với từng đối tượng của học sinh lớp 9. 

- Các câu hỏi được gắn vào những bông hoa nhiều màu sắc tượng trưng cho từng lĩnh 

vực  

Lĩnh vực tự nhiên: Hoa màu đỏ 

Lĩnh vực xã hội:  Hoa màu xanh 

- Học sinh lên hái hoa, nếu trả lời đúng được nhận phần thưởng của ban tổ chức. Nếu trả lời 

sai phải nhường quyền trả lời cho bạn khác.  

* Điều kiện thực hiện: GVCN phải có đầu óc tổ chức, phải thu hút được sự nhiệt tình 

tham gia của học sinh. 

* Kết quả: Với rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng khiến học sinh rất yêu thích, 

hứng thú, sôi nổi trong giờ học.  

3.3. Hình thức: “Trò chơi ô chữ”: 
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* Mục tiêu: Đây là hình thức luôn thu hút các em tham gia nhiệt tình  nhất. Ở trò chơi 

này các em học sinh tham gia tìm hiểu những ô chữ kỳ diệu theo từng chủ điểm giúp 

các em rèn luyện  khả năng tư duy, óc phán đoán khi tìm tiếng, từ. Từ đó, các em được 

lĩnh hội, bổ sung thêm nhiều kiến thức trong học tập. 

* Cách thực hiện: 

- Học sinh lần lượt đoán từ hàng ngang ra từ hàng dọc rồi tìm từ chìa khoá. 

- Với mỗi câu trả lời đúng từ hàng ngang, các em sẽ được nhận một  phần thưởng như:  

quyển vở, thước kẻ, bút chì, cục tẩy…Nếu tìm ra từ chìa khoá hay từ hàng dọc thì sẽ 

được nhận phần thưởng gấp đôi. 

* Điều kiện thực hiện: Để thực hiện được trò chơi này, GVCN không chỉ bám sát mục 

tiêu bài học mà cần có sự sáng tạo trong việc thiết kế giáo án. Bên cạnh đó cũng cần 

nắm vững đặc điểm của từng đối tượng học sinh để thiết kế câu hỏi sao cho thật phù 

hợp để vừa giúp học sinh củng cố kiến thức, vừa khuyến khích sự chủ động, sáng tạo, 

tích cực của học sinh khi tham gia vào các hoạt động của lớp. 

* Kết quả: Học sinh rất sôi nổi trong giờ hoạt động. Với hoạt động này học sinh vừa 

củng cố được những kiến thức đã học, vừa rèn luyện được sự tự tin, phát huy tinh thần 

đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên trong lớp. 

3.4. Hình thức trò chơi: “ Ai là triệu phú”: 

* Mục tiêu: Với hình thức trò chơi này giúp các em học sinh trong  lớp được tham gia 

và củng cố lại những kiến thức đã học. Qua trò chơi, các em được rèn luyện về phản 

xạ nhanh và khả năng tư duy cao. 

* Cách thực hiện: 

- Trò chơi được chia làm ba vòng: 

+ Vòng thử nghiệm: 

Trong mỗi lượt chơi, 10 học sinh sẽ tham gia một cuộc thi để chọn ra người chơi chính 

cho cuộc thi. Học sinh phải trả lời một câu hỏi bằng cách sắp xếp các phương án A, B, 

C, D theo thứ tự đáp án đúng của chương trình. Thời gian tối đa để hoàn thành câu trả 

lời là 15 giây. Người trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được chọn làm người chơi chính 

ngồi trên chiếc "ghế nóng" ở giữa sân khấu cùng với người dẫn chương trình. 

+ Vòng chính thức:  

Sau khi được chọn làm người chơi chính, học sinh được chọn phải trả lời 15 câu hỏi 

với mức độ từ dễ đến khó. Mỗi câu hỏi đều được gắn với một  phần thưởng tương ứng. 

Học sinh tham gia chơi cần phải vượt qua 3 mốc quan trọng là câu số 5, câu số 10 và 

câu số 15 mà khi vượt qua các mốc này sẽ có được món quà tương ứng của các câu 

hỏi đó. 

Học sinh tham gia chơi có 2 sự trợ giúp sau có thể được sử dụng bất cứ lúc nào nếu  

không biết câu trả lời hoặc chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình. Trong một câu hỏi,  
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học sinh có quyền dùng nhiều sự trợ giúp, nhưng các quyền trợ giúp chỉ được sử dụng 

một lần: 

.50:50: Máy tính bỏ đi 2 phương án sai để người chơi chọn 1 trong 2 phương án còn 

lại. 

. Tư vấn tại chỗ: Khán giả nào trong trường quay nào cho rằng mình biết câu trả lời có 

thể giơ tay để trợ giúp cho người chơi. 3 khán giả sẽ được chọn (gọi là tổ tư vấn) để 

người chơi hỏi ý kiến và đưa ra quyết đinh. Những người trợ giúp không nhất thiết 

đưa ra câu trả lời giống nhau. 

Sau khi nghe xong mỗi câu hỏi và sử dụng các quyền trợ giúp, người chơi có quyền 

dừng cuộc chơi hoặc đi tiếp. Nếu quyết định dừng cuộc chơi, người chơi sẽ được nhận 

món quà tương ứng với câu hỏi vừa vượt qua trước đó. Nếu quyết định đi tiếp nhưng 

trả lời sai thì phải nhận món quà tương ứng với câu hỏi ban đầu 

Sau khi người chơi ngồi ghế nóng kết thúc phần thi của mình, nếu thời gian vẫn còn, 

những người còn lại sẽ tiếp tục trả lời một câu hỏi nhanh khác cho đến khi hết thời 

lượng chương trình. Nếu người chơi chính chưa hoàn thành cuộc thi mà thời lượng đã 

hết, người chơi chính sẽ tiếp tục cuộc chơi của mình trong chương trình lần sau.  

- Điều kiện thực hiện: GVCN lên kế hoạch cụ thể phân công đến từng học sinh, đông 

viên, khuyến khích tất cả học sinh cùng tham gia.  

- Kết quả: Tất cả học sinh trong lớp cùng được tham gia, tạo được một cuộc thi đua 

sôi nổi. Đó không chỉ là cách củng cố lại kiến thức đã học mà còn làm cho học sinh 

nhiệt tình, hăng hái, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động tập thể. 

3.5. Hình thức trò chơi: “ Đường lên đỉnh Olympia”: 

* Mục tiêu: Đây là hình thức luôn thu hút các em tham gia  nhất. Nên áp dụng  hình 

thức trò chơi này trong các hội vui học tập. Ở hình thức này, các em học sinh như 

đang trải qua một cuộc đua vô cùng kỳ thú để đến được đỉnh vinh quang của tri thức. 

Và cũng từ đó, các em được lĩnh hội, bổ sung thêm nhiều kiến thức trong học tập. 

* Cách thực hiện: Trò chơi được chia làm ba vòng 

- Vòng 1: Khởi động. 

Trong vòng 1 phút, mỗi học sinh khởi động với tối đa 12 câu hỏi thuộc 10 lĩnh vực: 

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao - Nghệ thuật, Lĩnh vực khác, Tiếng Anh. 

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. 

- Vòng 2: Vượt chướng ngại vật. 

Có 8 từ hàng ngang - cũng chính là 8 gợi ý liên quan đến chướng ngại vật mà các thí 

sinh phải đi tìm. 

Có 1 gợi ý thứ 9 - là 1 hình ảnh liên quan đến chướng ngại vật hoặc chính là chướng 

ngại vật. Hình ảnh này được chia thành 8 ô, đánh số từ 1 đến 8, tương ứng với thứ tự 

của các từ hàng ngang. 
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Mỗi học sinh có tối đa 2 lượt lựa chọn để chọn trả lời 1 trong các từ hàng ngang này. 

Cả 4 thí sinh trả lời câu hỏi bằng máy tính trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. 

Trả lời đúng mỗi từ hàng ngang, học sinh được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng 

ngang nếu trả lời đúng, 1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình 

ảnh cũng được mở ra. 

Học sinh có thể bấm chuông trả lời chướng ngại vật bất cứ lúc nào. 

Học sinh trả lời đúng chướng ngại vật trước khi bắt đầu từ hàng ngang thứ 3 được 80 

điểm. 

Học sinh trả lời đúng chướng ngại vật trước gợi ý cuối cùng của chương trình được 40 

điểm. 

Học sinh trả lời sau gợi ý cuối cùng của chương trình chỉ được 20 điểm. 

Nếu trả lời sai chướng ngại vật học sinh sẽ bị loại khỏi phần chơi này. 

- Vòng 3: Tăng tốc. 

Có 4 câu hỏi dưới dạng tư duy lôgic, câu hỏi bằng hình ảnh với độ khó giảm dần. 

Thời gian suy nghĩ: 30 giây 

Bốn học sinh cùng trả lời bằng máy tính. 

Học sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm. 

Học sinh trả lời đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm. 

Học sinh trả lời đúng và nhanh thứ 3 được 20 điểm. 

Học sinh trả lời đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm. 

- Vòng 4: Về đích. 

Có các gói 40, 60, 80 điểm. Mỗi gói có 4 câu hỏi có độ khó tương đương với 10, 20, 

30 điểm. Thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây. 

Mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Nếu trả lời đúng ghi được 

điểm của câu hỏi đó, nếu trả lời sai thì 1 trong 3 thí sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời 

bằng cách bấm nút nhanh. Thí sinh trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 

nửa số điểm của câu hỏi. 

Mỗi thí sinh được đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần, trả lời đúng câu hỏi có Ngôi sao hy 

vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi. 

* Điều kiện thực hiện: GVCN phải lên kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ đến 

từng học sinh, thu hút được sự nhiệt tình tham gia của học sinh. 

* Kết quả: Học sinh đã phát huy tối đa khả năng của mình và rất hứng thú, nhiệt tình 

trong các tiết HĐGDNGLL. Không những vậy, học sinh còn được củng cố kiến thức 

và rèn sự tự tin khi đứng trước tập thể lớp. 

3.6. Hình thức trò chơi: “ Đuổi hình bắt chữ” 

* Mục tiêu Đây là hình thức luôn thu hút được rất nhiều học sinh tham gia. Học sinh 

không chỉ được bổ sung thêm nhiều kiến thức trong học tập mà còn tạo được không 
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khí cho buổi hoạt động vô cùng sôi nổi: “ Học mà chơi, chơi mà học”. Từ đó, khuyến 

khích được học sinh nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động của lớp. 

* Cách thực hiện:  

- Có 9 miếng ghép. Học sinh tham gia chơi sẽ lần lượt chọn điểm cho từng miếng 

ghép. Nếu đoán đúng nội dung của bức tranh sẽ nhận được một phần quà. Nếu trả lời 

sai sẽ nhường quyền trả lời cho bạn khác. 

* Điều kiện thực hiện: GVCN phải lên ý tưởng và phân công chuẩn bị. Các hình ảnh 

minh họa phải sinh động, giàu sức sáng tạo. Đặc biệt tất cả những hình ảnh đưa ra đều 

là những hình ảnh có ý nghĩa và liên quan trực tiếp đến nội dung các bài học của học 

sinh. 

* Kết quả: Học sinh đã rèn được cách phản ứng nhanh, phát huy tối đa khả năng của 

mình và rất hứng thú, nhiệt tình trong các tiết HĐGDNGLL. 

3.7. Hình thức trò chơi: “ Rung chuông vàng”: 

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về xã hội, cung cấp vốn sống cho học sinh và rèn 

các kĩ năng trong hoạt động tập thể. 

* Cách thực hiện: 

- Đối tượng: Tất cả những học sinh có cố gắng đã được bình bầu trong phong trào thi 

đua. Học sinh chơi theo hình thức cá nhân. 

- Phương tiện: 

+ Giáo viên: Hệ thống câu hỏi (10-20 câu cho mỗi lần chơi) cung cấp những kiến thức 

xã hội và vốn sống cho học sinh. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm một chiếc chuông nhỏ. 

+ Học sinh: Mỗi học sinh tham gia chơi cần chuẩn bị một chiếc bảng con. 

- Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về khoa học-xã hội từ đó củng cố nề nếp, hình 

thành các kĩ năng sống, giao tiếp… 

- Trò chơi này có lợi thế rất lớn trong những bài ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa, cuối kì 

nhất là các môn Tự nhiên và Xã hôi, Âm nhạc, Lịch sử, Địa lí…. 

- Cách xây dựng kết cấu một chương trình : 

a/ MC giới thiệu chương trình trò chơi, luật chơi, thành phần tham gia và phần thưởng 

cho người thắng cuộc. 

b/ Tổ chức cho học sinh chơi bằng cách MC nêu những câu hỏi (cả tự luận và trắc 

nghiệm), học sinh suy nghĩ và viết đáp án vào bảng con giơ lên. MC công bố kết quả, 

cung cấp thêm một số thông tin liên quan tới đáp án để củng cố vốn sống cho các em. 

Học sinh nào có đáp án sai thì tự động rời chỗ ngồi xuống cuối lớp ngồi cùng khán 

giả. Học sinh còn lại một mình vượt qua được các câu hỏi thì sẽ được nhận một phần 

thưởng tương ứng với số câu hỏi đã trả lời được. 

c/ Kết thúc trò chơi, trao thưởng cho học sinh đạt thưởng. 
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* Điều kiện thực hiện: Giáo viên cần phải hướng dẫn học sinh cách lựa chọn câu hỏi 

phù hợp và liên quan đến hầu hết các bộ môn được học trong chương trình. Với những 

câu hỏi khó, học sinh cần sự tư vấn của giáo viên bộ môn. Các câu hỏi trong chương 

trình cũng cần có sự phân loại để phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

* Kết quả: Học sinh không chỉ  biết cách phản ứng nhanh mà còn  rất hứng thú, nhiệt 

tình, bị cuốn hút vào các tiết HĐGDNGLL. 

3.8. Hình thức trò chơi: “ Đấu trường 100" 

* Mục tiêu: Đây là hình thức luôn thu hút các em tham gia và chúng ta nên áp dụng  

hình thức trò chơi này trong các hội vui học tập. Khi tổ chức trò chơi này, các em học 

sinh như đang trải qua một cuộc đua vô cùng kỳ thú để  được ngồi lên “ chiếc ghế 

nóng” của chương trình. Nếu học sinh trả lời được đến câu hỏi cuối cùng thì không 

chỉ được nhận phần thưởng cao nhất mà còn  đồng nghĩa với việc chinh phục được 

đỉnh vinh quang của tri thức. Và một điều mà các em cảm thấy tự hào là người thắng 

cuộc chính là người đã loại được tất cả các đối thủ trong cuộc chơi. 

* Cách thực hiện: Trước tiên, cần phải thay đổi tên gọi trò chơi cho phù hợp. Nếu lớp 

chỉ có 40 học sinh thì có thể đặt tên là: “ Đấu trường 40”. Còn nếu lớp có 45 học sinh 

thì có thể đặt tên là: “ Đấu trường 45”… 

- Sự chuẩn bị cũng phải hết sức chu đáo. Với người chơi chính thì phần trả lời câu hỏi 

có thể kết nối với máy tính. Còn với những người cùng chơi là  tất cả học sinh trong 

lớp  phải chuẩn bị chiếc bảng nhỏ. Khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi thì cả 

người chơi chính và những người cùng chơi sẽ lựa chọn đáp án đúng. Khi hết thời 

gian, dẫn chương trình sẽ kiểm tra đáp án đúng của người chơi chính và người cùng 

chơi. Nếu giả sử có 20 người cùng chơi trả lời sai thì cũng đồng nghĩa với việc người 

chơi chính đã loại được 20 đối thủ. Nhưng nếu người chơi chính trả lời sai thì sẽ lựa 

chọn người chơi khác bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Sau khi loại được tất cả các đối 

thủ thì người chơi chính sẽ giành chiến thắng. Và ai trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất thì 

người đó sẽ nhận được phần quà giành cho người chơi xuất sắc nhất.  

* Điều kiện thực hiện: GVCN phải nêu thể lệ cuộc thi để cho học sinh nắm chắc luật 

chơi. Không những vậy, GVCN cần phải hướng dẫn học sinh chuẩn bị những đồ dùng 

cần thiết như: Máy tính, bảng, bút dạ….Nội dung các câu hỏi phải xoay quanh các 

môn học và các kiến thức về lịch sử, xã hội… 

* Kết quả: Thông qua cuộc thi trên, học sinh không chỉ được củng cố kiến thức đã học 

mà còn được tham gia hoạt động và tạo được không khí thi đua rất sôi nổi. 

3.9. Hình thức cuộc thi: “ Tìm kiếm tài năng” 

* Mục tiêu: 
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- Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh tài năng của các bạn học sinh hiện đang học tập tại 

lớp có năng khiếu nổi bật trên các lĩnh vực: văn hóa, văn nghệ, thể thao và các lĩnh 

vực khác... 

- Tạo ra sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích giúp các bạn học sinh có cơ hội được 

giao lưu, học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Qua đó, lựa chọn những hạt 

nhân nòng cốt tham gia các hoạt động phong trào của trường, đồng thời giúp tuyển 

chọn và thành lập các CLB năng khiếu, sở thích trong thời gian tới. 

* Cách thực hiện: 

- Đối tượng: Tất cả học sinh trong lớp có sở thích và có năng khiếu nổi bật trên các 

lĩnh vực: âm nhạc, vũ đạo, thể thao biểu diễn, kịch, hùng biện. 

- Nội dung: Học sinh tự lựa chọn các thể loại dưới đây theo sở thích và năng khiếu của 

mình: 

+ Hát (đơn ca và nhóm hát) 

+ Vũ đạo (các thể loại nhảy, múa đương đại, múa truyền thống, khiêu vũ...) 

+ Biểu diễn nhạc cụ 

+ Biểu diễn tạp kỹ (kịch, ảo thuật, võ thuật...) 

+ MC (dẫn chương trình) 

+ Tài năng khác... 

Ban giám khảo ( do học sinh trong lớp thống nhất bầu) sẽ chấm điểm về nội dung và 

phong cách trình bày. Ai được điểm cao hơn thì sẽ là người chiến thắng. 

* Điều kiện thực hiện: GVCN phải nêu thể lệ cuộc thi để cho học sinh có sự chuẩn bị. 

Không những vậy, GVCN cần phải có sự khuyến khích học sinh, đặc biệt là những 

học sinh còn rụt rè, chưa sẵn sàng tham gia vào các hoạt động tập thể. 

* Kết quả: Thông qua cuộc thi trên, học sinh đã được thể hiện mình, mạnh dạn hơn 

trong các hoạt động tập thể. Qua đó GVCN cũng đã phát hiện được những học sinh có 

năng khiếu và có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ để các em tham gia vào các hoạt động 

của trường, lớp. 

3.10. Hình thức cuộc thi: “ Thiết kế và biểu diễn thời trang” 

* Mục tiêu: 

- Cuộc thi nhằm tìm kiếm học sinh hiện đang học tập tại lớp có năng khiếu thiết kế và 

biểu diễn thời trang 

- Thông qua cuộc thi, các em được khám phá năng khiếu của bản thân, được thể hiện 

mình và phát huy sự sáng tạo. Từ đó, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. 

* Cách thức thực hiện: GVCN lên kế hoạch và phổ biến đến từng học sinh về chủ đề 

của buổi biểu diễn. Học sinh sẽ có thời gian suy nghĩ, sáng tạo và thiết kế những bộ 

thời trang đơn giản. (Ví dụ: Với hoạt động kỷ niệm  ngày quốc tế phụ nữ, học sinh có 

thể tự thiết kế những bộ thời trang trên chất liệu giấy một bộ sưu tập thời trang với chủ 
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đề: Trang phục của bà và mẹ). Sau đó GVCN hướng dẫn cách biểu diễn sao cho phù 

hợp với chủ đề đó. 

* Điều kiện thực hiện: Để thực hiện được cuộc thi này, GVCN  cần phải có kế hoạch 

dài hơi để học sinh chuẩn bị. GVCN cần phải tư vấn, giúp đỡ học sinh và khuyến 

khích những ý tưởng sáng tạo. 

* Kết quả: Tiết HĐGDNGLL thật sự đã rất sôi nổi với một không khí vui tươi. Học 

sinh đã bị cuốn hút và rất thích thú khi tham, gia hoạt động. 

 Víi nh÷ng kinh nghiÖm rót ra tõ qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, t«i xin ®îc minh ho¹ b»ng 

viÖc tr×nh bµy gi¸o ¸n hai tiÕt d¹y. TiÕt 1: Chủ điểm tháng 10 : Chăm ngoan, học giỏi ; 

Tiết 2: Chủ điểm tháng 3 : Tiến bước lên Đoàn. 

IV. Gi¸o ¸n thùc hiÖn hai tiÕt d¹y minh họa: 

Chủ điểm tháng 10:  Chăm ngoan học giỏi 
I. Mục tiêu cần đạt:  

1. Kiến thức: Giúp học sinh: 

Hiểu được tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện đạo đức để xứng đáng 

con ngoan trò giỏi, sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội. 

2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh : 

- Kĩ năng điều khiển, tự quản. 

- Tác phong tự tin khi tham gia tổ chức các hoạt động trên lớp và trình bày ý kiến 

trước tập thể. 

- Biết nhận xét, đánh giá, học hỏi, đoàn kết thông qua hoạt động tập thể. 

3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh: 

- Có thái độ học tập đúng đắn 

- Có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập;  

- Có ý thức rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu 

ngoan Bác Hồ. 

II. Nội dung, hình thức hoạt động :  

1) Nội dung: Kiến thức các môn học, phương pháp học, tấm gương " Chăm ngoan - 

học giỏi ". 

2) Hình thức: Thi giữa các đội, thi cá nhân.      

III. Chuẩn bị: 

1. Phương tiện: 

- Máy chiếu Projecter. 

- Bảng biểu, giấy cắt hoa, bút dạ…. 

- Phim tư liệu. 

2. Tổ chức: 

* Học sinh :  
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- Tìm hiểu ý nghĩa lời khuyên của Bác trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường, 

sưu tầm các câu hỏi hay ở tất cả các bộ môn đã học. 

- Phân công xây dựng chương trình hoạt động, trang tri lớp, đồ dùng hoạt động, văn 

nghệ, người điều khiển, ban giám khảo. 

* Giáo viên :  

- Giúp học sinh xây dựng hệ thống câu hỏi, thiết kế phần mềm chuẩn bị cho hoạt 

động. 

IV. Tiến hành hoạt động: 

1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 

2. GVCN giới thiệu đại biểu, giới thiệu về tiết học và học sinh dẫn chương trình và  

điều khiển máy tính.(1 phút) 

3. Tiến trình hoạt động: 

 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

* Mục tiêu: - Tạo không khí bước vào các hoạt động chính. 

- Giới thiệu hai đội chơi, ban giám khảo và diều khiển máy tính. 

- Giới thiệu nội dung chương trình. 

- Thời gian: 5 phút 

+ 2MC:  Em- Đức Thắng, em Linh Chi xin kính chào các thầy cô giáo và xin chào tất 

cả các ban! 

+ MC nữ: Xin chào mừng các bạn đã đến với tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp trong 

buổi học ngày hôm nay. 

+ MC nam: Mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát: “ Lớp chúng ta 

đoàn kết” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy . ( cả lớp hát) 

+MC nữ: Thưa các bạn! Dân tộc Việt Nam ta từ xưa cho đến nay luôn có truyền thống 

hiếu học. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, truyền thống hiếu học vẫn là nguồn sức 

mạnh luôn được giữ gìn và phát huy. Để hiểu rõ hơn điều đó mời các bạn theo dõi 

đoạn băng sau. ( chiếu đoạn băng) 

+ MC nữ: Đoạn băng trên gợi cho bạn suy nghĩ gì? ( 3Hs trả lời) 

+ MC nam: Vâng. Đó không chỉ là suy nghĩ của bạn mà còn là suy nghĩ của tất cả 

chúng ta. Bởi vậy, hôm nay chi đội 9a2 thực hiện tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp với 

chủ điểm: “ Chăm ngoan, học giỏi”với các hoạt động sau: 

Hoạt động 1: Hội vui học tập. 

Hoạt động 2: Tìm kiếm tài năng 

Hoạt động 3: Hoa thơm dâng Bác. 
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+ MC nữ:  Trong buổi sinh hoạt này tôi sẽ chia lớp học làm 2 đội: 

                 Bên tay phải tôi là đội 1. 

                 Bên tay trái tôi là đội 2. 

Sau 3 phần thi chúng ta sẽ chọn ra đội thắng cuộc. Đội nào giành được nhiều điểm hơn 

sẽ là đội chiến thắng. 

+ MC nam: Và thành phần không thể 

thiếu được đó là BGK gồm có bạn:  

- Bạn : Nguyễn Nhật Linh                 

- Bạn : Nguyễn Phương Anh 

    Người cố vấn cho các hoạt động của 

chúng ta là cô giáo chủ nhiệm: Cô 

Nguyễn Thanh Trà. 

Xin các bạn hãy nổ một tràng pháo 

tay thật lớn để chào đón BGK và  cô giáo 

chủ nhiệm của chúng ta ! 

+ MC nữ: Chúng ta sẽ cùng làm quen 

với 2 đội qua màn chào hỏi: 

          Mời đội thứ nhất giới thiệu về mình. ( Đội Mực Tím) 

          Chúng ta cùng làm quen với đội thứ hai ( Đội Phượng Hồng) 

+ MC nam: Xin cảm ơn phần giới thiệu thật ấn tượng của cả hai đội. 

        Và bây giờ chúng ta cùng đến với Hoạt động 1: Hội vui học tập 

HOẠT ĐỘNG 1: HỘI VUI HỌC TẬP 

* Mục tiêu:  - HS củng cố kiến thức các môn học. 

                      - Rèn kỹ năng, tư duy nhanh nhạy khi phát hiện và trả lời câu hỏi 

* Hình thức:  - Rung chuông vàng 

                      - Phỏng vấn. 

                    - Thời gian: 9 phút. 

+ MC nam: Các bạn chú ý. Ở phần thi này, các đội sẽ được thể hiện sự hiểu biết của 

mình về các môn học thông qua trò chơi: “ Rung chuông vàng”.  

Luật chơi như sau: 

Trên màn hình là các câu hỏi kiểm tra kiến thức ở rất nhiều môn học. Người dẫn 

chương trình sẽ đọc câu hỏi và các đội sẽ rung chuông để giành quyền trả lời. Mỗi câu 

trả lời đúng sẽ được mười điểm. Nếu sai sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Các bạn 

lưu ý: Không rung chuông khi người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi. 

Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Nếu đã rõ rồi thi chúng ta cùng bắt đầu trò chơi: Rung 

chuông vàng. 
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+ MC nữ: Nhưng trước khi bắt đầu chơi, chúng ta sẽ tìm ra đội được quyền chọn câu 

hỏi trước. Vậy, đội nào đây, chúng ta cùng uyn nhé. ( cùng uyn, chúc mừng đội thắng 

và mời bạn chọn câu hỏi) 

* Câu 1: ( Toán học ) Số tiếp tục  trong dãy số: 1; 3; 7; 15; 31; ... là số nào? 

a. 60   c. 62 

b. 61   d. 63 

Đáp án:  d. 63          

 

* Câu 2: (Lịch sử)      

Vua nào xuống chiếu dời đô 

Về Thăng Long, vững cơ đồ nước Nam? 

Đáp án: Vua Lý Công Uẩn ( Lý Thái Tổ)          

* Câu 3: ( Vật lý): 

      Tại sao khi làm việc ngoài đường về đêm, công nhân môi trường phải mặc áo phản 

quang? 

Đáp án: Để khi đèn ô tô, xe máy chiếu vào áo phản quang hắt lại ánh sáng vào 

mắt người lái xe giúp người lái xe nhìn thấy và không đâm xe vào. 

* Câu 4 ( Văn học) 

  Hãy điền những từ còn thiếu vào câu nói của Lê- nin: 

               “Học,…, học mãi” 

Đáp án: Học nữa 

* Câu 5: ( GDCD): Việc làm nào sau đây thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ học tập 

của học sinh: 

a. Thường xuyên nghỉ học không có lý do. 

b.Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. 

c. Thường xuyên đi học muộn 

d. Nói chuyện riêng trong giờ học 

Đáp án: b 

* Câu 8: Trong một bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường Bác Hồ có viết: “ 

Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài 

vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 

phần lớn ở công học tập của các em..” Theo bạn, bức thư trên Bác gửi học sinh vào 

thời điểm nào? 

                a. Tháng 5 năm 1945                          b. Tháng 6 năm 1945 

                c. Tháng 9 năm 1945                          d. Tháng 9 năm 1946 

( Đáp án: Thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa, tháng 9 năm 1945) 
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+ MC nữ phỏng vấn thêm: Vậy bạn hiểu như thế nào về lời căn dặn đó của 

Bác?(Đại diện hai đội trả lời) 

+ MC nữ: Chúng ta vừa kết thúc phần chơi thứ nhất. Và bây giờ là phần công  bố 

điểm của BGK. Xin mời BGK. 

+ MC nam:  Trong phần thi thứ nhất, đội giành được nhiều điểm hơn là đội...... ........ 

chúc mừng đội .... 

+ Mc nữ:  Chúng ta vừa tham gia vào " Hội vui học tập " thật là thú vị phải không các 

bạn? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ 2: "Tìm kiếm tài năng".(9a2Got Talen) 

HOẠT ĐỘNG 2:THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG 

- Mục tiêu: Học sinh được thể hiện tài năng của mình thông qua các hoạt động. 

- Hình thức: Tự chọn như kể chuyện, diễn kịch, đọc thơ. 

- Thời gian: 18 phút. 

+ Mc nam: Vâng, thưa các bạn! 

Ở phần thi này, mỗi đội tự lựa chọn các hình thức như kể chuyện, diễn kịch, đọc 

thơ... Nội dung đều phải hướng vào chủ điểm: " Chăm ngoan - Học giỏi". BGK sẽ 

chấm điểm về nội dung và phong cách trình bày. Đội chiến thắng sẽ là đội giành số 

điểm cao hơn từ BGK. 

+ MC nữ:  Sau đây, xin mời đội Phượng Hồng trình bày phần tài năng của mình. 

        (Đội trưởng giới thiệu hai tiết mục:  Kể chuyện tấm gương Nguyễn Ngọc Ký Và 

múa : “ Mơ ước ngày mai 

(Đội Mực Tím giới thiệu hai tiết mục:  Đọc thơ: “ U ốm”, Kịch vui: Học như thế 

nào cho đúng) 
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+ Mc nữ : Mời BGK cho điểm. Xin cảm ơn BGK. Với kết quả trên thì đội  chiến 

thắng trong phần thi thứ 2 là đội.......xin chúc mừng đội............................. 

+ Mc nam: Vở kịch của đội Mực Tím đã giúp 

cho mỗi chúng ta rút ra được kinh nghiệm 

trong phương pháp học tập của mình. 

Ngoài ra, các bạn còn có thể lựa chọn thêm 

những phương pháp học tập nào cho đúng, 

chúng ta sẽ cùng tham gia vào một trò chơi 

rất thúvị  

Trò chơi: “ Đuổi hình bắt chữ”- Cả lớp 

cùng chơi.  

+ Mc nữ: Luật chơi của chúng ta như sau: 

Các bạn hãy quan sát những bức tranh trên 

màn hình và đoán nội dung bức tranh đó 

trong vòng 10 giây. Bạn nào đoán đúng sẽ 

nhận được một phần qùa của chúng tôi. 

Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Nếu đã rõ rồi thì chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Các 

bạn hãy quan sát bức tranh thứ nhất :  

1. Đây là một phương pháp học tập không đúng ? 

( Đáp án: Học vẹt: Học vẹt là học thuộc làu làu nhưng không hiểu bài) 

2. Hình ảnh này gợi cho bạn nghĩ đến câu tục ngữ nào? 

 ( Đáp án: Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Câu tục ngữ khuyên răn con người phải chăm 

chỉ. Chỉ có chăm chỉ, nỗ lực hết mình mới gặt hái được thành công) 
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3. Đây là hành động sai trong thi cử của một số học sinh? 

( Đáp án: Quay cóp) 

Đây là một việc làm sai của một số bạn học 

sinh hiện nay. Là học sinh chúng ta không 

nên làm như vậy. ) 

4. Đây là tên một phong trào thi đua trong 

học sinh. 

(Đáp án: Hoa điểm tốt) 

5. Bức tranh sau nói về việc gì ? 

( Đáp án: Có công mài sắt, có ngày nên 

kim. Câu tục ngữ khuyên chúng ta cần có 

đức tính kiên trì. Chỉ có kiên trì mới dẫn đến 

thành công 

 6. Hình ảnh sau gợi chúng ta nhớ đến một 

chủ điểm giáo dục.  

(Đáp án: Chăm ngoan học giỏi.  

Đó cũng chính là trọng tâm thi đua của tháng 

10 nhà trường đã phát động.) 

+ MC nam: Trò chơi vừa rồi thật hấp dẫn  

phải không các bạn? Qua những hình ảnh đó 

chúng tôi muốn truyền tới các bạn một thông 

điệp: Chúng ta phải cẩn thận, chăm chỉ, 

siêng năng, có thái độ nghiêm túc trong 

học tập để đạt kết quả cao. 

+ MC nữ: Thưa các bạn! Sinh thời Bác 

Hồ rất yêu thương các cháu thiếu niên, 

nhi đồng. Bác luôn căn dặn các cháu: 

" Bác mong các cháu thật ngoan 

Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng 

Sao cho nổi tiếng tiên rồng 

Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam " 

Lời dạy của Bác đã được bao thế hệ thiếu 

niên nhi đồng luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ 

và thực hiện bằng việc làm cụ thể. 

+ MC nam: Vậy, các bạn đã làm gì để 

thực hiện lời căn dặn của Bác? Điều đó sẽ 

được các bạn thể hiện ở hoạt động 3 “ Hoa thơm dâng Bác”. 
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HOẠT ĐỘNG 3:  HOA THƠM DÂNG BÁC. 

- Mục tiêu: Học sinh nêu được các việc làm của mình để trở thành con ngoan trò giỏi, 

cháu ngoan Bác Hồ. 

- Hình thức: Xem phim, phỏng vấn, chơi trò chơi. 

- Thời gian : 8 phút 

+ MC nữ: Thực hiện lời dạy của Bác, có rất nhiều các bạn học sinh Trường THCS 

Khương Đình đã cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Một trong những tấm gương đó là chị 

Nguyễn Bích Ngọc - Học sinh lớp 9a4 niên khóa 2008 – 2012. Chị là một tấm gương 

vượt khó, học giỏi . Để hiểu rõ về thành 

tích học tập của chị, mời các bạn theo dõi 

đoạn  băng sau đây. ( Mở băng ) 

+ MC nữ: Sau khi xem xong đoạn băng, 

bạn suy nghĩ gì ? (Hỏi 2 bạn). Nhưng ở 

Trường THCS Khương Đình của chúng 

ta  không chỉ có chị Nguyễn Bích Ngọc  

mà còn  có rất nhiều tấm gương khác. 

Bạn có biết đó là ai không?( Gọi 2 bạn) 

Và ngay cả lớp chúng ta cũng có rất 

nhiều bạn chăm ngoan học giỏi như: Bạn 

Nguyễn Minh Phúc năm học vừa qua bạn đã 

đạt học sinh giỏi xuất sắc và nhận được học 

bổng của nhà trường và đạt giải nhất môn 

Toán trong kỳ thi Olimpic cấp Quận; bạn Vũ Sơn Khương vượt khó học giỏi và còn 

rất nhiều, rất nhiều các tấm gương khác nữa.  

+ MC nam: Vậy còn các bạn, các bạn đã làm gì để thực hiện lời dạy của Bác? Chúng 

ta cùng đến cùng đến với phần chơi: “ Hoa thơm dâng Bác” 

+ MC nữ: Luật chơi như sau: Trong 1 phút rưỡi, hai đội  sẽ thảo luận và ghi lại những 

việc mình đã  làm  theo chủ điểm: " Chăm ngoan, học giỏi"  lên những cánh hoa trong. 

Sau đó, mỗi đội cử hai bạn gắn những cánh hoa lên bảng của đội mình trong 30 giây 

cuối cùng. Mỗi câu trả lời đúng sẽ ghi được 10 điểm. 

+ MC nữ: Các đội đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì thời gian chơi bắt đầu. 

+ MC nam: Đã hết thời gian. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án của hai đội. ( 2 MC 

đọc và đếm đáp án đúng) 

+ MC nữ: Trong phần chơi thứ 3 đội Phượng Hồng ghi được…….đáp án đúng. Còn 

đội Mực Tím ghi được…..đáp án đúng. Như vậy , trong phần thi thứ 3, đội…… đã 

chiến thắng…….xin chúc mừng đội...... 
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+ MC nam: Chúng ta vừa trải qua ba phần thi thật hấp dẫn, vui nhộn phải không các 

bạn.  Trong khi chờ đợi BGK tổng kết điểm, xin mời các bạn lắng nghe  bài hát: Em là 

hoa hồng nhỏ sáng tác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn do bạn Linh Chi thể hiện. 

+ MC nam: Cảm ơn bạn vì một bài hát rất hay.  

   Và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay , xin mời BGK lên tổng kết số 

điểm của hai đội. ( BGK tổng kết điểm) 

          Với kết quả trên thì đội giành giải nhất là đội…… 

            Đội giành giải nhì là đội……………. 

           Xin chúc mừng tất cả các bạn! 

. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC ( 3 phút) 

       - Gv trao phần thưởng cho hai đội 

       - Nhận xét tiết học và chốt nội dung giáo dục, hướng dẫn chuẩn bị cho tiết hoạt 

động ngoài giờ lên lớp chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi 

+ MC nữ: Buổi sinh hoạt lớp với chủ điểm: “ Chăm ngoan, học giỏi” của chi đội 9a2 

đến đây là kết thúc. Em xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, chúc các bạn luôn 

chăm ngoan học giỏi xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ. 

 
Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn 

I. Mục tiêu cần đạt:  

1. Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được: 

- Mục đích, lý tưởng, truyền thống của Đoàn 

- Nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên hiện nay và con đường phấn đấu trở thành đoàn 

viên.  

2. Kỹ năng:  Rèn cho học sinh: 

- Biết phân tích hình ảnh, thông tin, tình huống để hình thành nội dung kiến thức. 

- Tác phong tự tin tham gia các hoạt động trên lớp và trình bày ý kiến trước tập thể và 

dẫn chương trình. 

- Biết nhận xét, đánh giá, học hỏi qua hoạt 

động tập thể. 

3.Thái độ: Giáo dục học sinh: 

- Có thái độ tôn trọng, tự hào,tin tưởng vào tổ 

chức Đoàn và truyền thống vẻ vang của Đoàn. 

- Có ý thức tích cực rèn luyện đạo đức, tư 

cách của học sinh, phấn đấu được đứng trong  

hàng ngũ của Đoàn 

II. Nội dung, hình thức hoạt động :  

1.  Nội dung : 
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      + Lịch sử ngày thành lập Đoàn. 

      + Các mốc truyền thống vẻ vang của Đoàn. 

      + Các gương sáng Đoàn viên tiêu biểu. 

      + Những bài hát về Đoàn 

2. Hình thức hoạt động 

       Tổ chức thảo luận, trao đổi về lịch sử thành lập Đoàn, những thành tựu và gương 

sáng đoàn viên tiêu biểu, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ, tham gia trò chơi.     

III. Chuẩn bị hoạt động: 

 1. Phương tiện hoạt động 

   + Máy chiếu, đoạn phim 

   + Tư  liệu: Tranh ảnh, bài viết, thơ ca, các tấm gương đoàn viên tiêu biểu. 

 2.Tổ chức: 

* Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: 

 - Nêu chủ đề, định hướng nội dung và hình thức tiến hành, hướng dẫn học sinh sưu 

tầm, tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến chủ đề hoạt dộng 

- Hội ý với Ban cán sự lớp, Ban chỉ huy chi đội để thống nhất nội dung, hình thức, yêu 

cầu của cuộc thi. 

* Nhiệm vụ của học sinh: 

- Xây dựng các câu hỏi, trò chơi và xin ý kiến cô giáo chủ nhiệm: ban cán sự lớp 

- Chọn MC dẫn chương trình cuộc thi 

- Phân công chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trang trí, quà tặng. 

IV. Tiến hành hoạt động: 

1. Ổn định tổ chức: (1 phút) 

2. GVCN giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung hoạt động, học sinh dẫn chương trình 

và  điều khiển máy tính.(1 phút) 

3. Tiến trình hoạt động: 

 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 

* Mục tiêu:  - Tạo không khí bước vào các hoạt động chính. 

                   - Giới thiệu hai đội chơi, ban giám khảo và diều khiển máy tính. 

                   - Giới thiệu nội dung chương trình. 

                   - Thời gian: 5 phút 

+ 2MC:  Em- Hoàng Anh, em Nhật Linh  xin kính chào các thầy cô giáo và xin chào 

tất cả các ban! 

+ MC nữ: Chào mừng các bạn đã đến với tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp trong buổi 

học ngày hôm nay. 
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+ MC nam: Mở đầu chương trình chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát: “ Nối vòng tay 

lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ( cả lớp hát) 

+ MC nữ: Thưa các thầy cô  giáo và các bạn! Tháng 3 đã về trong hương xuân, sắc 

xuân tràn ngập đất trời. Và cũng trong tháng 3 này có một ngày lễ kỉ niệm rất quan 

trọng và đáng ghi nhớ. Đó là ngày 26/3- ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh. 

+ MC nam:  Bởi vậy, hôm nay chi đội 9a2 thực hiện tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp với chủ điểm: “ Tiến bước lên Đoàn” với các hoạt động sau: 

          Hoạt động 1:  Thi tìm hiểu về truyền thống của Đoàn  

          Hoạt động 2:  Thi  tài năng 

          Hoạt động 3:  Chúng em tiến bước lên Đoàn 

+ MC nữ: Trong buổi  hoạt động này tôi sẽ chia lớp học làm 2 đội 

Bên tay phải tôi là đội Nguyễn Văn Thạc. 

Bên tay trái tôi là đội Đặng Thùy Trâm. 

Sau 3 phần thi chúng ta sẽ chọn ra đội thắng cuộc. Đội nào giành được nhiều điểm hơn 

sẽ là đội chiến thắng. 

+ MC nam: Và thành phần không 

thể thiếu được đó là BGK gồm có 

bạn: 

- Bạn : Trần Dung Nhi              

- Bạn : Nguyễn Mai Anh  

Người cố vấn cho các hoạt động 

của chúng ta là cô giáo chủ nhiệm: 

Cô Nguyễn Thanh Trà. 

Xin các bạn hãy nổ một tràng pháo 

tay thật lớn để chương trình của 

chúng ta được bắt đầu ! 

+ Mc nữ: Chúng ta sẽ cùng làm quen với 2 đội qua màn chào hỏi: 

          Mời đội thứ nhất giới thiệu về mình. ( Đội Nguyễn Văn Thạc) 

          Chúng ta cùng làm quen với đội thứ hai ( Đội Đặng Thùy Trâm) 

+ Mc nam: Xin cảm ơn phần giới thiệu thật ấn tượng của cả hai đội. 

        Và bây giờ chúng ta cùng đến với Hoạt động 1: Thi tìm hiểu về truyền thống 

của Đoàn 

 

HOẠT ĐỘNG 1: THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN 

* Mục tiêu: - Giúp HS hiểu về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

-  Rèn kỹ năng, tư duy nhanh nhạy khi phát hiện và trả lời câu hỏi 
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* Hình thức:  - Trò chơi : «  Ngôi sao may mắn » 

                      - Thời gian: 9 phút. 

+ MC nam: Các bạn chú ý. Ở phần thi này, các đội sẽ được thể hiện sự hiểu biết của 

mình về tổ chức Đoàn  thông qua trò chơi: “ Ngôi sao may mắn”.  

Luật chơi như sau: 

Trên màn hình là 9 ngôi sao. Trong mỗi ngôi sao sẽ có một câu hỏi. Nếu bạn trả 

lời đúng sẽ được mười điểm cho đội mình. Nếu trả lời sai phải nhường quyền trả lời 

cho đội bạn. Nếu bạn chọn được ngôi sao may mắn thì đội bạn sẽ được thưởng 10 

điểm. Nếu chọn vào ngôi sao không may mắn  sẽ bị trừ 10 điểm. 

 Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Nếu đã rõ rồi thi chúng ta cùng bắt đầu trò chơi: Ngôi 

sao may mắn. 

+ Mc nữ: Nhưng trước khi bắt đầu chơi chúng ta sẽ tìm ra đội được quyên chọn câu 

hỏi trước. Vậy đội nào đây chúng ta sẽ bốc 

thăm nhé. Xin mời đại diện của hai đội. ( MC 

chúc mừng đội thắng và mời bạn chọn câu 

hỏi) 

* Câu 1: Bạn hãy cho biết tên bài hát chính 

thức của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và 

nêu tên tác giả ? 

Đáp án:  Bài hát: Lên đàng. 

Nhạc Lưu Hữu Phước. Thơ Huỳnh Văn Tiểng 

 

* Câu 2: Bài hát nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn được hát trong các buổi sinh 

hoat đoàn? 

Đáp án: Nối vòng tay lớn 

* Câu 3: Hãy cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào ngày, tháng, năm nào? 

                       a. 26/3/1931 

                       b. 26/3/1945 

             c. 26/3/1946  

             d. 26/3/1950 

Đáp án:  a 

* Câu 4 : Màu áo biểu trưng của thanh niên tình nguyện là gì? 

                       a. Xanh lam 

                       b. Xanh dương 

             c. Vàng              

Đáp án: b 

* Câu 5: Biểu tượng của huy hiệu Đoàn là gì ? 
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a. Búp măng non 

b. Búa liềm 

c. Tay phải cầm cờ Tổ quốc 

Đáp án: c. 

Mc : Huy hiệu đoàn với biểu tượng tay phải 

cầm cờ Tổ quốc biểu thị cho sức mạnh, ý chí 

của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của 

tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

* Câu 6 : Người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên là ai ? 

a. Nguyễn Văn Trỗi 

b. Kim Đồng 

c. Nguyễn Viết Xuân 

d. Lý Tự Trọng 

Đáp án: d 

* Câu 7 :  Bạn hãy nêu khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ ?  

             Đáp án :  Không có việc gì khó 

                            Chỉ sợ lòng không bền 

                            Đào núi và lấp biển 

                                 Quyết chí ắt làm nên. 

+ Mc nữ: Chúng ta vừa kết thúc phần chơi thứ nhất. Và bây giờ là phần công  bố điểm 

của BGK. Xin mời BGK. 

 + Mc nam: Trong phần thi thứ nhất, đội giành được nhiều điểm hơn là đội...... 

........chúc mừng đội.... 

+ Mc nữ: Chúng ta vừa tham gia vào trò chơi " Ngôi sao may mắn ". Qua phần chơi, 

chúng ta không chỉ hiểu về truyền thống của Đoàn mà chúng ta còn thấy được một thế 

hệ thanh niên khao khát tự do  được thức tỉnh bởi lý tưởng của Đảng, họ đã cống hiến 

hết mình cho Tổ quốc như: Chị Võ Thị Sáu, anh Trần Văn Ơn, anh Nguyễn Văn Trỗi. 

Hình ảnh họ đã được đi vào những câu chuyện, bài hát, bài thơ đầy xúc động. Và để 

hiểu rõ hơn về những tấm gương đó, chúng ta cùng chờ đợi sự thể hiện của các bạn 

qua phần thi tài năng . Bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần thứ 2: "Thi  tài năng”  

 

HOẠT ĐỘNG 2:THI  TÀI NĂNG 

- Mục tiêu: Học sinh được thể hiện tài năng của mình thông qua các hoạt động. 

- Hình thức: Tự chọn như kể chuyện, diễn kịch, đọc thơ. 

- Thời gian: 18 phút. 

+ Mc nam: Vâng, thưa các bạn! 



Sáng kiến kinh nghiệm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trà  
33  

Ở phần thi này, mỗi đội tự lựa chọn các hình thức như kể chuyện, diễn kịch, đọc 

thơ... Nội dung đều phải hướng vào chủ điểm: "Tiến bước lên Đoàn". Ban giám khảo 

sẽ chấm điểm về nội dung và phong cách trình bày. Đội chiến thắng sẽ là đội giành số 

điểm cao hơn . 

+ Mc nữ:  Sau đây, xin mời đội  Võ Thị Sáu  trình bày phần tài năng của mình. 

       (Đội trưởng giới thiệu hai tiết mục:  Hát: “Biết Ơn chị Võ Thị Sáu"  và kể chuyện 

tấm gương anh Nguyễn Văn Trỗi”) 

+ Mc nam: Chúng ta vừa được nghe một câu chuyện hết sức cảm động về tấm gương 

anh Nguyễn Văn Trỗi và bài hát thật hay của đội Võ Thị Sáu . 

Thế còn đội Lý Tự Trọng, các bạn chuẩn bị gì cho phần thi tài năng của mình? 

 (Đội LTT giới thiệu hai tiết mục:  Đọc thơ: “Khoảng trời- Hố bom”của Lâm Thị 

Mỹ Dạ, Múa: “Mơ ước ngày mai » ) 

+ Mc nữ: Xin cảm ơn đội LTT. Và bây giờ xin mời BGK đánh giá và cho điểm. Xin 

cảm ơn BGK. Với kết quả trên thì đội  chiến thắng 

trong phần thi thứ 2 là đội.......xin chúc mừng 

đội............................. 

+ Mc nam: Và bây giờ là khoảng thời gian thư 

giãn cho tất cả chúng ta thông qua trò chơi : “ 

Đuổi hình bắt chữ” 

+ Mc nữ: Luật chơi của chúng ta như sau: Các 

bạn hãy quan sát những bức tranh trên màn hình 

và đoán nội dung bức tranh đó trong vòng 10 giây. 

Bạn nào đoán đúng sẽ nhận được một phần qùa 

của chúng tôi. Các bạn đã rõ luật chơi chưa? Nếu 

đã rõ rồi thì chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. ( HS 

quan sát các bức tranh và đưa ra đáp án) 

+ Mc nam: Trò chơi vừa rồi thật hấp dẫn phải 

không các bạn? Qua những hình ảnh đó  chắc phần 

nào cũng giúp các bạn hiểu thêm những tấm gương 

Đoàn viên, vẻ đẹp của Tổ quốc và trang sử hào 

hùng của dân tộc. Vậy là đội viên của trường 

THCS Khương Đình, các bạn sẽ làm gì để : “ Tiến bước lên Đoàn”. Để hiểu rõ điều đó 

chúng ta cùng đến với phần 3: “Chúng em tiến bước lên Đoàn”. 
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HOẠT ĐỘNG 3:  CHÚNG EM TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN 

 

- Mục tiêu: Học sinh nêu được các việc làm của mình để trở thành Đoàn viên của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

- Hình thức: Xem phim, phỏng vấn, chơi trò chơi. 

- Thời gian : 8 phút 

+ Mc nữ: Để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, có rất nhiều các bạn học 

sinh Trường THCS Khương Đình đã cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Một trong những 

tấm gương đó là  chị......................Chị là một tấm gương vượt khó, học giỏi, là đoàn 

viên tiêu biểu. Để hiểu rõ về thành tích học tập và sự cố gắng vươn lên của chị, chúng 

ta cùng theo dõi đoạn  băng sau đây. ( Mở băng ) 

+ Mc nữ: Sau khi xem xong đoạn băng, bạn đã học tập được điều gì ở chị? 

                    ( Phỏng vấn 2 HS)  

+ Mc nam: Vậy còn các bạn, các bạn đã làm gì để 

trở thành Đoàn viên trong tương lai? Để thể hiện 

được những việc làm của các bạn, chúng ta cùng 

đến cùng đến với phần chơi: “ Ghép hình” 

+ Mc nữ: Luật chơi  như sau:  Trong 1 phút rưỡi, 

hai đội  sẽ thảo luận và ghi lại những việc mình đã  

làm để: " Tiến bước lên Đoàn"  lên những miếng 

ghép. Sau đó  mỗi đội cử hai bạn gắn những miếng 

ghép lên bảng của đội mình trong 30 giây cuối 

cùng. Mỗi câu trả lời đúng sẽ ghi được 10 điểm. 

+ Mc nữ: Các đội đã sẵn sàng chưa? Nếu đã sẵn 

sàng rồi thì thời gian chơi bắt đầu.  

+ Mc nam: Đã hết thời gian. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án của hai đội. ( 2 Mc đọc 

và đếm đáp án đúng) 

+ Mc nữ:  Trong phần chơi thứ 3 đội Nguyễn Văn Thạc ghi được…….đáp án đúng. 

Còn đội Đặng Thùy Trâm ghi được…..đáp án đúng. Như vậy , trong phần thi thứ 3, 

đội…… đã chiến thắng…….xin chúc mừng đội...... 

+ Mc nam: Chúng ta vừa trải qua ba phần thi thật hấp dẫn, vui nhộn phải không các 

bạn.   

Và trước khi kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay , xin mời BGK lên tổng kết số 

điểm của hai đội. ( BGK tổng kết điểm) 

Với kết quả trên thì đội giành giải nhất là đội…… 

Đội giành giải nhì là đội……………. 

           Xin chúc mừng tất cả các bạn! 



Sáng kiến kinh nghiệm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trà  
35  

+ Mc nữ: Em xin mời cô giáo chủ nhiệm lên trao phần thưởng cho hai đội và phát 

biểu ý kiến. 

HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC ( 3 phút) 

  - Gv trao phần thưởng cho hai đội 

- Nhận xét tiết học, chốt nội dung giáo dục, hướng dẫn chuẩn bị cho tiết hoạt 

động ngoài giờ lên lớp chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi 

+ Mc nữ: Buổi sinh hoạt lớp với chủ điểm: “ Tiến bước lên Đoàn” của chi đội 9A2 

đến đây là kết thúc. Em xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, chúc các bạn luôn 

chăm ngoan học giỏi xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, và sẽ được vinh dự đứng 

trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tương lai không xa. 

            ( Hát tập thể: Tiến lên đoàn viên)                    

V. KÕt qu¶: 

Trước đây, sau khi tổ chức các HĐGDNGLL, tôi thấy kết quả chưa đạt được như 

mong muốn. Tôi có phỏng vấn nhanh học sinh sau mỗi buổi hoạt động thì thấy học 

sinh chưa thật sự yêu thích. Thậm chí có những em còn không thích tham gia. Và có 

em khi tham gia vào hoạt động nhưng khi GV hỏi thì không nhớ được các hoạt động 

vừa tổ chức là gì cũng có nghĩa rằng các em không tập trung trong giờ học. Những c©u 

tr¶ lêi ®ã cña häc sinh khiÕn cho t«i rÊt tr¨n trë, b¨n kho¨n và luôn nghĩ mình cần phải 

làm gì để thu hút các em. 

Vµ ®©y lµ b¶ng kÕt qu¶ tríc khi ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn: 

Mức độ hứng thú Thích Bình thường Không thích 

Tỉ lệ HS 50% 30% 20% 

 

Lí do 

Bổ ích, được trau 

dồi kiến thức, học 

hỏi được nhiều 

điều hay… 

Nếu tổ chức thì 

được ở lại chơi, 

nếu không tổ chức 

thì được về sớm 

Mất thời gian 

Nhng  khi ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p trªn, sau các tiết HĐGDNGLL, t«i cã ph¸t 

phiÕu tr¾c nghiÖm ®Ó  tìm hiểu. KÕt qu¶ thu ®îc nh sau:  

Mức độ hứng thú Thích Bình thường Không thích 

Tỉ lệ HS 95% 5% 0% 

Nh vËy víi viÖc tæ chøc ®a d¹ng c¸c ho¹t ®éng, kh«ng chØ chÊt lîng của tiết 

HĐGDNGLL ®îc n©ng cao mµ cßn khơi dạy niềm yêu thích của các em, hướng các 

em vào những hoạt động có ích, góp phần giáo dục học sinh một cách toàn diện. 

VI. Bài học kinh nghiệm:  

Trong qu¸ tr×nh ¸p dông S¸ng kiÕn kinh nghiÖm:  §a d¹ng hãa c¸c ho¹t ®éng 

trong tiÕt H§GDNGLL cho häc sinh líp 9A2 ë trêng THCS Kh¬ng §×nh, t«i ®· 



Sáng kiến kinh nghiệm 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Trà  
36  

rót ra ®îc 1sè kinh nghiÖm. Muèn thùc hiÖn c¸c tiÕt d¹y H§GDNGLL cã hiÖu qu¶, 

ngêi gi¸o viªn chñ nhiÖm qu¶n lÝ cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau: 

Ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, râ rµng tõng th¸ng, tõng ho¹t ®éng, ph©n c«ng cô 

thÓ ®Õn tõng häc sinh. 

Tæ chøc H§GDNGLL cã ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo nhËn 

thøc cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng ®ã. V× vËy, viÖc n©ng cao nhËn thøc 

cho häc sinh lµ hÕt søc cÇn thiÕt. 

§Ó tiÕt häc ®¹t  hiÖu qu¶, GVCN cÇn båi dìng ®éi ngò c¸n bé líp vÒ c¸c kÜ n¨ng 

x©y dùng, tæ chøc, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng sau ®ã cÇn nh©n réng c¸c ho¹t ®éng. 

§Æc biÖt nhÊt lµ: Ph¶i ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng trong giê H§GDNGLL 

®Ó cuèn hót, g©y høng thó, ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña häc sinh. 

Sau mçi tiÕt H§GDNGLL, GVCN ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vµ cÇn ph¶i cã nh÷ng 

phÇn quµ nho nhá ®Ó ®éng viªn c¸c em. Nh vËy, míi cã t¸c dông ®éng viªn, khÝch lÖ 

häc sinh nhiÖt t×nh, tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c¸c tiÕt H§GDNGLL. 

Trªn ®©y lµ mét sè bµi häc kinh nghiÖm vµ t«i ®· ®óc rót ra ®îc trong qu¸ tr×nh 

gi¶ng d¹y c¸c tiÕt H§GDNGLL ë líp 9A2 trêng THCS Kh¬ng §×nh trong n¨m võa 

qua vµ ®· thu ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh khi ¸p dông s¸ng kiÕn nµy.   
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PHẦN C : KẾT LUẬN 

Trên đây, tôi đã trình bày một số các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết 

HĐGDNGLL. Trong quá trình thực hiện tôi luôn cố gắng phát huy tính tích cực, chủ 

động của học sinh, luôn khuyến khích để cho tất cả học sinh cùng được tham gia. Bên 

cạnh đó, tôi còn định hướng học sinh tự làm một số đồ dùng để làm phong phú thêm 

nội dung và hình thức của các buổi hoạt động. Việc sử dụng đồ dùng dạy học hiện đại 

như máy Projector là điều rất cần thiết để tạo sự cuốn hút, thích thú trong các em. Việc 

đa dạng hóa các hình thức hoạt động, khắc phục tính chất đơn điệu lặp lại gây sự nhàm 

chán, tẻ nhạt. Khen ngợi động viên kịp thời và nhân rộng các hoạt động để tất cả học 

sinh cùng được tham gia, được khám phá khả năng của bản thân. Nhờ thế mà trình độ 

hiểu biết về các lĩnh vực của các em cũng được nâng lên rõ rệt. Hơn thế, học sinh còn 

được rèn các kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng giao tiếp, ứng sử có văn hóa; kỹ năng tổ 

chức, quản lý và tham gia các hoạt động tập thể; kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện… 

Chính vì vậy, việc áp dụng các hoạt động như đã nêu trên thực sự rất có hiệu quả. 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu đề tài này trong một thời gian chưa dài sẽ không tránh khỏi 

những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp để việc xây 

dựng các tiết HĐGDNGLL sau sẽ đạt hiệu quả cao hơn, chất lượng hơn, đáp ứng 

những yêu cầu đổi mới của nền giáo dục hiện nay. 

 Tôi xin trân trọng cảm ơn ! 

 

 Khương Đình, ngày….. tháng….. năm2015 

Người thực hiện 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trà 

 

                                             


