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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay trong điều kiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta đang phát 

triển mạnh mẽ,  mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động mạnh mẽ đến thế hệ 

trẻ. Các tệ nạn xã hội tác động xấu đến đạo đức và làm méo mó các chuẩn mực 

đạo đức, lối sống của học sinh nói chung và học sinh bậc trung học cơ sở 

(THCS) nói riêng. Có nhiều nguyên nhân khách quan như mặt trái của kinh tế 

thị trường và tiến trình hội nhập quốc tế, nhưng theo các chuyên gia giáo dục, 

nguyên nhân sâu xa là do các em thiếu kỹ năng sống (KNS) 

Từ thực trạng trên, căn cứ chỉ thị 40/2008/CT–BGDĐT ngày 22/7/2008 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013, thì việc rèn luyện kỹ 

năng sống cho học sinh bậc THCS là một trong năm nội dung thiết thực để xây 

dựng trường học thân thiện. Đây là cơ sở pháp lý để việc giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh bậc THCS được quan tâm nhiều hơn từ trước tới nay. 

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng để giáo dục toàn diện trong các nhà trường .Ngành giáo dục nói chung và 

nhà trường nói riêng có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện cho học 

sinh. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đề ra, nhà trường cần có sự hỗ trợ và hợp 

tác với gia đình và xã hội. Gia đình, nhà trường, xã hội là ba lực lượng giáo dục, 

trong đó nhà trường là cơ quan giáo dục chuyên nghiệp, cán bộ quản lý và giáo 

viên là những người giữ vai trò chủ động trong việc phối hợp các lực lượng giáo 

dục một cách có hiệu quả nhất. Do đó, vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên 

trong nhà trường phổ thông hết sức quan trọng. Ngoài chức năng, nhiệm vụ của 

cán bộ quản lý, giáo viên, thì công tác quản lý hoạt động giáo dục trong nhà 

trường, đặc biệt là việc chăm lo hình thành, nuôi dưỡng, phát triển nhân cách 

của học sinh phải luôn được coi trọng. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám 

BCHTW (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ 

phương pháp dạy học và giáo dục. Quan tâm giáo dục đạo đức và giá trị sống, 

rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội. 

Đổi mới quản lý kỹ năng sống cho học sinh  không thể là hoạt động ngày 

một ngày hai, cần có sự kiên trì và cần có sự đầu tư về mọi mặt; vì vậy cần phải 
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có cách nhìn nhận đổi mới phương pháp quản lí giáo dục kỹ năng sống trong tư 

duy hệ thống và phải có sự tác động của nhiều yếu tố. Những vấn đề đặt ra trong 

thực hiện đổi mới phương pháp quản lí giáo dục kỹ năng sống, những cản trở 

quan sát được trong thực tế sẽ khó được giải quyết nếu chỉ dựa vào sự tự giác, ý 

chí, điều kiện chủ quan của giáo viên mà bỏ qua nhiều yếu tố khác thuộc các cấp 

độ khác nhau, như hệ thống quản lí từ giáo viên đến cán bộ quản lý nhà trường 

và các cấp quản lí ngành.  

 Quận Thanh Xuân nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội. Trường THCS Việt 

Nam-Angiêri thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân là ngôi 

trường lớn nhất quận với 33 lớp học và trên 1.500 học sinh. Học sinh THCS là 

đối tượng rất dễ dàng trong việc tiếp thu ảnh hưởng của những mặt tích cực 

cũng như tiêu cực đang xảy ra trong cơ chế thị trường và quá trình hội nhập 

quốc tế. Do đó ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục,  nhà trường cần chú 

trọng tới công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là một những nội dung giáo dục quan 

trọng, có được kỹ năng sống sẽ giúp các em học sinh tự tin bước vào cuộc sống 

tương lai. Tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh chính là nâng chất 

lượng nguồn lực đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay. 

Xuất phát từ những yêu cầu cả về mặt lý luận và thực tiễn trên, với tư 

cách là phó hiệu trưởng  tôi băn khoăn về chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh ở trường THCS và mối quan hệ với công tác chỉ đạo hoạt động đổi mới 

Quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS Việt 

Nam-Angiêri, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện nay. 

Để đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, tôi chọn sáng kiến kinh nghiệm 

của mình với tiêu đề : “Quản lý hoạt động  giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh ở trường THCS Việt Nam-Angiêri, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội.” 

 2. Mục đích nghiên cứu 

Khi viết sáng kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ mong được góp thêm một vài 

kinh nghiệm nhỏ bé của mình trong  công tác của mình. Qua đó  đề xuất được 

một số  biện pháp  quản lý phù hợp từ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và kiểm tra 

đánh giá sẽ góp phần nâng cao chất lượng Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh ở trường THCS Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

3.. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường 

THCS Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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4. Phạm vi nghiên cứu 

 Quản lý giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường THCS Việt Nam-

Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. 

Các dữ liệu sử dụng  từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 

5. Cơ sở nghiên cứu 

Tôi nghiên cứu đề tài này dựa trên những cơ sở sau: 

- Dựa vào thực tế chỉ đạo quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh ở trường THCS. 

- Dựa vào một số ý kiến của đồng nghiệp. 

- Dựa vào một số tài liệu tham khảo về công tác Quản ly hoạt động giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

 Thu thập các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt về quản 

lí hoạt động kỹ năng sống cho học sinh ở  trường THCS, các hoạt động quản lý 

kỹ năng sống cho học sinh ở nhà trường; phân tích, tổng hợp các tài liệu, phân 

loại, xác định các khái niệm cơ bản; đọc sách, tham khảo các công trình nghiên 

cứu có liên quan để hình thành cơ sở lý luận cho đề tài. 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

-  Điều tra bằng bảng hỏi: Phiếu trưng cầu gồm các câu hỏi đóng/mở về 

vấn đề Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS 

Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đối tượng khảo sát sẽ 

là học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường từ bộ môn đến ban giám hiệu. 

- Phỏng vấn: Kỹ thuật nghiên cứu này nhằm thu thập những thông tin sâu 

về một số vấn đề cốt lõi của sáng kiến kinh nghiệm. Nhóm đối tượng phỏng vấn 

sẽ hạn chế hơn và tập trung vào HS, GV và CBQL 

6.3. Phương pháp bổ trợ các thuật toán xử lý số liệu 

- Nghiên cứu sản phẩm. 

- Quan sát. 

- Tổng kết kinh nghiệm. 
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PHẦN NỘI DUNG 

 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG 

 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  THCS 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1.1. Kỹ năng sống và quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

Kỹ năng sống từ quan điểm giáo dục là tất cả những kỹ năng cần thiết 

trực tiếp giúp cá nhân sống thành công và hiệu quả, trong đó tích hợp những khả 

năng, phẩm chất, hành vi tâm lý, xã hội và văn hoá phù hợp và đương đầu được 

với những tác động của môi trường. Những kỹ năng sống cốt lõi cần nhấn mạnh 

là kỹ năng tư duy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xác định 

giá trị, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng tự nhận 

thức… 

Quản lý giáo dục kỹ năng sống là quá trình định hướng chung về mục 

tiêu, nội dung, phương pháp và các bước thực hiện một bài giáo dục kỹ năng 

sống / một hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  

Giáo dục kỹ năng sống bao gồm: Giáo dục kỹ năng ra quyết định, giáo 

dục kỹ năng xử lý tình huống, giáo dục kỹ năng tự nhận thức, giáo dục kỹ năng 

xác định giá trị. 

1.1.2. Trường THCS  

Trung học cơ sở (THCS) là một bậc trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam hiện 

nay, trên Tiểu học và dưới Trung học phổ thông. Trung học cơ sở kéo dài 4 năm 

(từ lớp 6 đến lớp 9). Thông thường, độ tuổi học sinh ở trường THCS là từ 11 

đến 15. Theo quy định của  Điều lệ trường THCS,trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ( Ban hành kèm theo Thông tư12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.2. Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống đối với việc phát triển nhân 

cách toàn diện của học sinh 

Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là làm thay đổi 

hành vi của học sinh /con người từ thói quen sống thụ động, có thể gây rủi ro 

mang lại hiệu quả tiêu cực chuyển thành những hành vi mang tính xây dựng, 

tích cực có hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và góp phần 

phát triển bền vững cho xã hội. 

Cụ thể, giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục các kỹ năng xử lý 

tình huống, ra quyết định, kỹ năng tự nhận thức, xác định giá trị nói riêng cho 

học sinh THCS nhằm: 

Trang bị cho các em những kiến thức hiểu biết về một số chuẩn mực về 

hành vi Đạo đức và pháp luật trong mối quan hệ của các em với những tình 
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huống cụ thể, những lời nói, việc làm của bản thân với những người thân trong 

gia đình, với bạn bè và công việc của lớp, của trường; với những người có công 

với đất nước, với dân tộc; với hàng xóm, láng giềng với bạn bè quốc tế; với cây 

trồng, vật nuôi… 

Giúp các em học tập, rèn luyện những kỹ năng nói, nhận xét, đứng trước 

tập thể, lựa chọn, thực hiện hành vi ứng xử và quyết đoán… 

Giúp các em có những thái độ trách nhiệm đối với những lời nói, việc làm 

của bản thân, tự tin vào khả năng của bản thân, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh 

chị em, bạn bè xung quanh và rộng hơn nữa là tình yêu với con người, với đồng 

loại ... 

1.3. Những yêu cầu trong công tác quản lý đối với việc giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh trong bối cảnh hiện nay 

1.3.1. Kế hoạch hoá nội dung giáo dục 

Kế hoạch hóa nội dung giáo dục: Đề ra được những định hướng cho sản 

phẩm đầu ra của nhà trường. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh thông qua lồng ghép với các môn học khác. Xây dựng kế hoạch năm học có 

mục tiêu rõ ràng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhân 

cách người học. 

1.3.2. Tổ chức, triển khai các nội dung vạch ra 

Tổ chức quá trình dạy học, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường đảm 

bảo sự lãnh đạo của Đảng và yêu cầu quản lý Nhà nước về giáo dục đối với nhà 

trường. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài trường tập 

trung vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Thực hiện nội dung 

giảng dạy đúng chương trình, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào mỗi bài, mỗi 

chủ đề môn học. Tổ chức cải tiến phương pháp dạy học, quán triệt các thành tựu 

đổi mới về phương pháp dạy học. 

1.3.3. Chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch đã vạch ra 

Một mặt, chú trọng việc bồi dưỡng giáo viên trẻ, khuyến khích giáo viên 

tự học, tự bồi dưỡng. Xây dựng tập thể sư phạm nhà trường có động cơ và ý chí 

tự học, tự giáo dục. Mặt khác, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, 

giao lưu của học sinh để thông qua các hoạt động đó học sinh được trải nghiệm 

và hình thành những kỹ năng sống thiết yếu cho bản thân. Có hình thức giúp đỡ, 

tương trợ học sinh nghèo vượt khó trong học tập; bồi dưỡng học sinh giỏi, thực 

hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh, chú ý kết hợp giáo dục và học 

nghề trong nhà trường. Hướng cho học sinh yêu thích và thực hiện các nghiên 

cứu tự nhiên, xã hội ở địa phương phù hợp với nội dung giáo dục và trình độ của 

học sinh. 
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1.3.4. Giám sát, kiểm tra đánh giá, điều chỉnh 

Tuy nhiên, việc đo tác động của giáo dục kỹ năng sống cần phải xem 

chương trình đó có đạt mục tiêu ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, kỹ năng và 

hành vi của nhóm hưởng lợi hay không? Giáo dục kỹ năng sống trước hết phải 

được đánh giá ở 3 mức độ : 

+ Kết quả ngắn hạn: Thể hiện ở kết quả hình thành các kỹ năng của người 

học (ví dụ: biết ra quyết định, biết thể hiện kỹ năng kiên định). 

+ Kết quả trung hạn: Thể hiện ở sự thay đổi hay sự lưu giữ được những 

hành vi hiện tại của người học (ví dụ: không sử dụng tài liệu trong thi cử, không 

hút thuốc lá, bỏ nói tục, chửi bậy ..). 

+ Kết qủa dài hạn: Đạt được các mục tiêu của chương trình, thay đổi về 

thực trạng hoặc có những kết quả về mặt xã hội (như là : giảm hiện tượng bạo 

lực học đường,  hiện tượng tai nạn giao thông ..). 

Bên cạnh đó cần quản lý tốt cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của nhà 

trường. Tạo dựng “môi trường sư phạm thân thiện”, cảnh quan nhà trường 

“xanh- sạch - đẹp”, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu giáo dục rèn luyện 

phát triển nhân cách học sinh. 

1.3.5. Phối hợp các lực lượng giáo dục 

Tăng cường việc bồi dưỡng giáo viên về năng lực giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề tổ chức. Bên 

cạnh đó, cũng luôn đề cao việc giáo viên có ý thức tự học, tự rèn luyện để trở 

thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo và khả năng ứng biến với các tình 

huống sư phạm trong thực tế. 

Bên cạnh đó, gia đình và toàn xã hội (các tổ chức Đoàn Thanh niên Hội 

Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ...) cần có sự hỗ trợ đắc lực với nhà 

trường trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các buổi tọa 

đàm, nói chuyện chuyên đề trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

(được tổ chức thường xuyên vào các ngày lễ lớn trong năm học…) 
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II.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG  

CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS VIỆT NAM-ANGIÊRI 

-QUẬN THANH XUÂN-THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Sơ lược về trường THCS Việt Nam-Angiêri quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

Trường THCS Việt Nam-Angiêri được thành lập ngày 30/10/1985, đóng trên 

địa bàn  phường Thanh Xuân Bắc , quận Thanh Xuân- Hà Nội.  Trường hạng 1, 

qui mô lớn với 33 lớp học và  tổng số trên 1500 học sinh. 

 Khuôn viên trường có diện tích 18193m2, từ tháng 9 năm 2009 trường được 

UBND quận Thanh Xuân đầu tư  cải tạo nâng cấp với qui mô lớn: xây dựng lại 

3 khối nhà 4 tầng với 33 phòng học, 8 phòng chức năng (thư viện, thí nghiệm, 

tin học, phòng học ngoại ngữ, phòng đa năng, truyền thống, nhà thể chất, kho); 7 

phòng hành chính, CSVC, khung cảnh sư phạm, các điều kiện dạy và học đều 

tố,  trường đạt chuẩn Quốc gia vào cuối năm 2014. 

Tập thể cán bộ, giáo viên đoàn kết, nhất trí, có ý thức phấn đấu học hỏi, 

trau dồi nghiệp vụ chuyên môn. Ban giám hiệu tâm huyết, nhiệt tình, luôn đồng 

thuận và có trách nhiệm cao. 

Học sinh đa số có nề nếp, có ý thức phấn đấu trong học tập và rèn luyện, 

nhiều em đã nỗ lực vượt khó vươn lên để học tập tốt. 

Trường là một cơ sở giáo dục đã khẳng định được vị trí đứng đầu trong 

quận Thanh Xuân, là địa chỉ đáng tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh trong 

phường Thanh Xuân Bắc- quận Thanh Xuân và các vùng lân cận về chất lượng 

đào tạo học sinh. 

2. Thực hiện giáo dục toàn diện 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, 

trường THCS Việt Nam-Angiêri đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao 

chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh 

theo chuẩn kiến thức kỹ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện 

tích hợp trong giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

có hiệu quả theo nội dung của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học 

sinh tích cực" nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm 

tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh. 

3. Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS Việt 

Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đều nhận thấy rằng: Giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh là việc làm rất cần thiết trong xã hội hiện nay, 

nhằm giúp sinh có thể thích ứng với cuộc sống không ngừng biến đổi và chủ 
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động sáng tạo trước những thay đổi của môi trường sống. 

Trong cuộc sống hàng ngày mỗi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều tình 

huống, có những tình huống thì rất đơn giản nhưng ngược lại có những tình 

huống lại rất phức tạp đòi hỏi con người ta phải có một kỹ năng sống tối thiểu. 

100% giáo viên nhà trường đều đánh giá kỹ năng sống có vai trò, ý nghĩa rất 

quan trọng cho mỗi cá nhân nói chung và cho học sinh bậc THCS nói riêng bởi 

trong xã hội mới kỹ năng sống của con người là vô cùng quan trọng và cần thiết. 

Mọi người đều nhận thấy trong hoàn cảnh hội nhập hiện nay và hướng tới thực 

hiện bốn mục tiêu lớn mà giáo dục đã đề ra đó là : 

Học để biết đòi hỏi học sinh phải giỏi về tri thức ; 

Học để làm đòi hỏi người học không chỉ giỏi về tri thức lý thuyết mà còn 

thành thạo về kỹ năng thực hành nghề; 

Học để chung sống, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng sống, kỹ năng hoà 

nhập, kỹ năng hợp tác; 

Học để làm người là đòi hỏi người học phải có sự hội tụ của tất cả các 

mục tiêu nêu trên”. 

Do đó việc trang bị cho học sinh vốn tri thức về kỹ năng sống là vấn đề 

rất quan trọng cần được quan tâm ngay từ khi trẻ mới sinh ra và thường xuyên 

phát triển trong suốt cuộc đời con người, đối với học sinh THCS lại càng cần 

thiết vì nó góp phần hình thành những giá trị nhân cách gốc cho học sinh. 

4. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở 

trường THCS Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

Việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà trường 

phổ thông đã được triển khai thông nhiều phong trào vào trường học như sức 

khỏe, an  toàn giao thông, kỹ năng sống... đặc biệt, phong trào “trường học thân  

thiện, học sinh tích cực”.  Năm học 2014-2015 trường THCS Việt Nam-Angiêri, 

là một trong 5 trường của Quận Thanh Xuân đã tham gia vào dự án của Bộ giáo 

dục và Đào tạo đưa  giáo dục kỹ năng sống “ Thông qua hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo” dành cho học sinh THCS. Học sinh đã được tập huấn 8 chủ đề giáo 

dục kỹ năng sống: 

Chủ đề 1: Nhóm kỹ năng xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch 

Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp 

Chủ đề 3: Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân 

Chủ đề 4: Nhóm kỹ năng hợp tác- Chia sẻ và làm việc nhóm 

Chủ đề 5: Kỹ năng tự phục vụ chăm sóc bản thân 

Chủ đề 6: Kỹ năng tự tin 

Chủ đề 7: Kỹ năng quản lý cảm xúc 
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Chủ đề 8: Kỹ năng ứng phó với khó khăn, nan đề cuộc sống 

  Ngoài ra học sinh của nhà trường đã được tham gia tập huấn sử dụng 

internet an toàn cho học sinh do Bộ giáo dục tổ chức. Qua 4 bài tập huấn: “ Bắt 

nạt qua mạng, Xâm hại tình dục qua mạng,  Giao tiếp trên mạng xã hội, chơi 

game trực tuyến an toàn”, học sinh đã có những kỹ năng tự bảo vệ bản than và 

tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp phải những vấn đề không an toàn trên mạng. 

Từ năm học 2010-2011 bộ tài liệu “ Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn  

minh cho học sinh Hà Nội” đã được giảng dạy cho học sinh toàn trường. Qua đó 

học sinh được định hướng và chỉ dẫn những thái độ và hành vi cần có trong sinh 

hoạt, trong giao tiếp, ứng xử để trở thành người học sinh thanh lịch văn minh, 

xứng đáng là công dân của thủ đô Hà Nội.  

Trường THCS Việt Nam-Angiêri 
Năm học 2014-2015    

LỊCH DẠY HỌC KỲ I 
CHUYÊN ĐỀ: " GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO  

HỌC SINH HÀ NỘI" 
 

THỜI 
GIAN 

 
KHỐI 6 

 
KHỐI 7 

 
KHỐI 8 

 
KHỐI 9 

-Khối 6,7 

Chiều Thứ 

Sáu  

12-9-2014 

- Khối 8,9 

Thứ Bảy 

 13-9-2014 

Bài 1: Thanh 

lịch, văn 

minh- Nét 

đẹp của 

người Hà Nội 

Bài 1: Tiếng 

nói của người 

Hà Nội (Tiết 

1) 

Bài 1: Tác phong 

của người Hà Nội 

Tiết 1:  

Tác phong của người 

Hà Nội 

 

Thứ Hai  

20-10-2014 

Bài 2: Cách 

ăn uống của 

người Hà Nội  

( Tiết 1) 

 

Bài 1: Tiếng 

nói của người 

Hà Nội (Tiết 

2) 

 

Bài 2: Giao tiếp, 

ứng xử ngoài xã 

hội  

( Tiết 1) 

 

Tiết 2: 

Ứng xử khi tham gia 

giao thông 

 

Thứ Hai 

 03-11-2014 

Bài 2: Cách 

ăn uống của 

người Hà Nội 

-Tiết2 

Bài 2:  Giao 

tiếp, ứng xử 

trong gia đình  

( Tiết 1) 

 

Bài 2: Giao tiếp, 

ứng xử ngoài xã 

hội  

( Tiết 2) 

 

Tiết 3: 

Ứng xử với các di 

tích, danh thắng 

 
LỊCH DẠY HỌC KỲ II 

CHUYÊN ĐỀ: " GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH, VĂN MINH CHO  
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HỌC SINH HÀ NỘI" 
 

THỜI 
GIAN 

 
KHỐI 6 

 
KHỐI 7 

 
KHỐI 8 

 
KHỐI 9 

Thứ Hai  

2-3-2015 

Bài 3: 

Trang 

phục của  

người Hà 

Nội 

 ( Tiết 1) 

Bài 2:  Giao tiếp, 

ứng xử trong gia 

đình  

( Tiết 2) 

Bài 3: Ứng xử 

với môi trường tự 

nhiên. 

Tổ chức hoạt động 

ngoại khoá 

Tham quan đền  

Chu Văn An 

kết hợp với hoạt động  

tập thể như:  

Tìm hiểu về  

nét đẹp thanh lịch, 

văn minh  

của người Hà Nội; 

tìm hiểu  

giá trị lịch sử,  

văn hoá của di tích, 

 thắng cảnh;  

cùng nhau  

chăm sóc, bảo vệ  

di tích, 

 thắng cảnh... 

 

 

Thứ Hai  

9-03-2015 

 

Bài 3: 

Trang 

phục của  

người Hà 

Nội  

( Tiết 2) 

 

Bài 3:  Giao tiếp, 

ứng xử trong nhà 

trường 

 ( Tiết 1) 

 

Bài 4: Ứng xử 

khi tham gia giao 

thông 

 

Khối 6,7,8 

 

Thứ Hai 

06-4-2015 

 

Bài 4: Nơi 

ở của 

người Hà 

Nội 

 

Bài 3:  Giao tiếp, 

ứng xử trong nhà 

trường 

 ( Tiết 2) 

 

Bài 5: Ứng xử 

với các di tích, 

danh thắng. 

 

NỘI DUNG - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  TIẾT HOẠT ĐỘNG NGLL  
– NĂM HỌC 2014-2015 

 

C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 7517/HDSGD & §T   ngµy 18/8/2014cña së gi¸o dôc vµ ®µo 
t¹o- hưíng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2014 - 2015 

Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng, ban gi¸m hiÖu thèng nhÊt: 

+ VÒ thêi gian: Tæ chøc H§NGLL cho häc sinh toµn trêng vµo tiÕt sinh ho¹t líp tuÇn 
2,3 hµng th¸ng. 

+ VÒ néi dung: Tæ chøc ho¹t ®éng theo chñ ®iÓm tõng th¸ng, thùc hiÖn tÝch hîp gi÷a 
H§NGLL vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc híng nghiÖp víi viÖc “x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc 
sinh tÝch cùc.” 

 
 CHỦ 
ĐIỂM 

KHỐI NỘI DUNG THỜI 
GIAN 

 
 THÁNG 
 8+ 9 
 

6  Tiết 1: Bầu cán bộ lớp – Thảo luận về nhiệm vụ năm học 
Tiết 2:  Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Học bài hát 
“ Bài ca trường Việt Nam-Angiêri” 

tiÕt 
sinh ho¹t 
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  TRUYỀN        
THỐNG 
NHÀ 
TRƯỜNG 

7 Tiết 1: Bầu cán bộ lớp – Thảo luận về nhiệm vụ năm học 
Tiết 2:  Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Học bài hát 
“ Bài ca trường Việt Nam-Angiêri” 

líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 
8 Tiết 1: Bầu cán bộ lớp – Thảo luận về nhiệm vụ năm học 

Tiết 2:  Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Học bài hát 
“ Bài ca trường Việt Nam-Angiêri” 

9 Tiết 1: Bầu cán bộ lớp – Thảo luận về nhiệm vụ năm học 
Tiết 2:  Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Học bài hát 
“ Bài ca trường Việt Nam-Angiêri” 
Tiết 2: Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường 

 THÁNG 10 
 
CHĂM 
NGOAN 
HỌC GIỎI 

6 Tiết 1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. 
Tiết 2: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. 
Tiết 2: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ 

8 Tiết 1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. 
Tiết 2: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ 

9 Tiết 1: Lễ đăng ký thi đua học tốt. 
Tiết 2: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ 

THANG 11 
 
TÔN SƯ 
TRỌNG 
ĐẠO 

6 Tiết 1: Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt” – Thảo luận về 
chủ đề truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”. 
Tiết 2: Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt” – Thảo luận về 
chủ đề truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”. 
Tiết 2: Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

8 Tiết 1: Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt” – Thảo luận về 
chủ đề truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”. 
Tiết 2: Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

9 Tiết 1: Lễ đăng ký “Tuần học tốt, tháng học tốt” – Thảo luận về 
chủ đề truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”. 
Tiết 2: Tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 

THANG 12 
 
UỐNG 
NƯỚC 
NHỚ 
NGUỒN 

6 Tiết 1: Tìm hiểu  ý nghĩa và truyền thống ngày thành lập QĐ 
NDVN 22-12  
Tiết 2: Hội vui học tập. 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Tìm hiểu  ý nghĩa và truyền thống ngày thành lập QĐ 
NDVN 22-12  
Tiết 2: Hội vui học tập. 

8 Tiết 1: Tìm hiểu  ý nghĩa và truyền thống ngày thành lập QĐ 
NDVN 22-12  
Tiết 2: Hội vui học tập. 

9 Tiết 1: Thảo luận về chủ đề  “ Thanh niên phát huy truyền thống 
cách mạng của dân tộc” 
Tiết 2: Hội vui học tập. 

THÁNG 1+2 
MỪNG 
ĐẢNG 
MỪNG 
XUÂN 

6 Tiết 1: Mùa xuân và nét đẹp truyền thống quê hương 
Tiết 2:  Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân. 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Mùa xuân và nét đẹp truyền thống quê hương 
Tiết 2:  Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân. 

8 Tiết 1: Mùa xuân và nét đẹp truyền thống quê hương 
Tiết 2:  Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân. 

9 Tiết 1: Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước. 
Tiết 2:  Sinh hoạt văn nghệ Mừng Đảng, mừng xuân. 

 THÁNG 3 
 

6 Tiết 1: Tìm hiểu về ý nghĩa và truyền thống ngày QTPN 8-3 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn TNCS 

tiÕt 
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TIẾN 
BƯỚC LÊN 
ĐOÀN 

HCM 26-3 sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Tìm hiểu về ý nghĩa và truyền thống ngày QTPN 8-3 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn TNCS 
HCM 26-3 

8 Tiết 1: Tìm hiểu về ý nghĩa và truyền thống ngày QTPN 8-3 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn TNCS 
HCM 26-3 

9 Tiết 1: Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng của thanh niên 
hiện nay. 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn TNCS 
HCM 26-3 

THÁNG 4 
 
HÒA BÌNH 
VÀ HỮU 
NGHỊ 

6 Tiết 1: Tổ chức diễn đàn về chủ đề “ Hòa bình và hữu nghị” và tổ 
chức Hội vui học tập 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn 
Miền nam, thống nhất đất nước 30-4. 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 
7 Tiết 1: Tổ chức diễn đàn về chủ đề “ Hòa bình và hữu nghị” và tổ 

chức Hội vui học tập 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn 
Miền nam, thống nhất đất nước 30-4 

8 Tiết 1: Tổ chức diễn đàn về chủ đề “ Hòa bình và hữu nghị” và tổ 
chức Hội vui học tập 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn 
Miền nam, thống nhất đất nước 30-4 

9 Tiết 1: Tổ chức diễn đàn Thanh niên về chủ đề “ Hòa bình và hữu 
nghị” và tổ chức Hội vui học tập 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn 
Miền nam, thống nhất đất nước 30-4 

THÁNG 5 
 
BÁC HỒ 
KÍNH YÊU 

6 Tiết 1: Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ Mừng sinh nhật Bác 19-5 

tiÕt 
sinh ho¹t 
líp tuÇn 2,3 
hµng th¸ng. 

 

7 Tiết 1: Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ Mừng sinh nhật Bác 19-5 

8 Tiết 1: Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ Mừng sinh nhật Bác 19-5 

9 Tiết 1: Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy 
Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ Mừng sinh nhật Bác 19-5 

 

Từ những nhận thức như trên, cán bộ quản lý trường THCS Việt Nam-

Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tham gia đã  xác định rõ vai trò, 

nhiệm vụ của giáo dục kỹ năng sống trong quá trình giáo dục ở nhà trường: 

 - Kỹ năng sống được coi như một phần trong chương trình đang diễn ra 

trong nhà trường, thông qua tích hợp với các môn khoa học khác, thông qua các 

giờ sinh hoạt lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.để giáo viên lồng ghép 

nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 

 - Kỹ năng sống được tiếp cận trong quá trình tương tác giữa dạy và học 

tập trung vào kiến thức, thái độ và kỹ năng cần đạt được để có những hành vi 

giúp học sinh có trách nhiệm cao đối với cuộc sống riêng bằng cách lực chọn 
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cuộc sống lành mạnh, kiên định từ chối sự ép buộc tiêu cực và hạn chế tối đa 

những hành vi có hại. 

5. Đánh giá thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường THCS 

Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 Trường THCS Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã 

có đóng góp quan trọng trong việc bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh nhà trường. Nhà trường đã đào tạo được đội ngũ học sinh có kiến thức phổ 

thông, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, có kỹ năng sống, thích ứng với điều 

kiện hiện nay. 

 Nhà trường đã và đang chú trọng đầu tư và đã góp phần quan trọng trong 

việc quản lý chương trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục kỹ năng 

sống đối với học sinh. 

Nhà trường đã có đội ngũ các thầy cô và cán bộ quản lý có trình độ 

chuyên môn vững vàng, nghiệp vụ sư phạm giỏi, quản lý giỏi, có tâm huyết với 

nghề. Dân trí địa phương ngày càng cao, nhận thức của nhân dân tiến bộ nên 

việc các nhà trường vận động xã hội hóa cho công tác giáo dục thuận lợi. Nhà 

trường có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ngày càng hiện đại và đầy đủ. 

 Trường THCS Việt Nam-Angiêri là lá cờ đầu trong phong trào thi đua 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;  trường đạt chuẩn Quốc 

gia giai đoạn 1, Tập thể lao động  xuất sắc cấp Thành Phố; Trường tiên tiến xuất 

sắc cấp Thành Phố về thể dục thể thao. 
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III.CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO 

HỌC SINH TRƯỜNG THCS VIỆT NAM-ANGIÊRI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI 

GIÁO DỤC 

1. Những biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở 

trường THCS Việt Nam-Angiêri,quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

1.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho 

mọi lực lượng có trách nhiệm trong và ngoài nhà trường. 

* Ý nghĩa của biện pháp 

Trong các biện pháp quản lý việc bồi dưỡng nhận thức rất quan trọng. 

Đây là biện pháp phát huy nhân tố con người, tôn trọng con người, giúp con 

người nâng cao nhận thức để hành động tự giác và đúng hướng, tạo sự tương tác 

tích cực giữa chủ thể quản lý tự giác thực hiện kế hoạch đề ra và tự kiểm tra việc 

thực hiện kế hoạch đó. Biện pháp quản lý nâng cao nhận thức xuất phát từ cơ sở 

khoa học : Nhận thức là nền tảng của thái độ và hành vi của con người. Nhận 

thức đúng đắn sẽ dẫn đến kết quả là thái độ và hành vi đúng. 

Để làm tốt hơn công tác quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, đòi 

hỏi mỗi cán bộ, giáo viên phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình. 

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy trau dồi cho học sinh những tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo về các lĩnh vực khoa học mà phải làm tốt công tác giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh. Đồng thời phải thấy được vai trò của các hoạt động 

giáo dục trong việc hình thành các kỹ năng sống cho người học. Từ việc nhận 

thức đúng đắn này mà mỗi cán bộ, giáo viên sẽ tự hoàn thiện cho mình về kiến 

thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm đem lại hiệu quả mong 

muốn. 

* Nội dung biện pháp 

Trước hết, ban giám hiệu phải nhận thức đúng đắn về việc giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh; có chủ trương đúng đắn để định hướng các hoạt động 

giáo dục trong nhà trường. Xây dựng được kế hoạch chiến lược phát triển nhà 

trường theo hướng chuẩn hoá đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

 Trên cơ sở đó, đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã đưa ra 

những định hướng sau có liên quan đến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của 

nhà trường:  Đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, đảm bảo sự phát triển hài hoà 

về đức, trí, thể, mĩ, các kỹ năng cơ bản, chú ý định hướng nghề nghiệp... 

* Cách tiến hành 

 Tạo điều kiện nâng cao nhận thức về khoa học giáo dục nói chung và 

khoa học về giáo dục kỹ năng sống nói riêng và những vấn đề đổi mới của giáo 

dục trong bối cảnh hiện nay. 
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 Tổ chức hội nghị, hội thảo nghiên cứu học tập về lý luận, chuyên môn, 

nghiệp vụ, bố trí công việc để cán bộ giáo viên có thể tham gia các khoá học bồi 

dưỡng về các chuyên đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài 

việc tạo điều kiện về thời gian và động viên tinh thần, còn rất cần hỗ trợ kinh phí 

để giáo viên yên tâm, phấn khởi và chuyên tâm vào việc học tập nâng cao trình 

độ. 

 Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về vai trò, ý nghĩa của hoạt 

động giáo dục trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

 Tổ chức các hoạt động chuyên đề và cung cấp các kênh thông tin khác về 

hoạt động quản lý, giáo dục, dạy học để tất cả các thành viên hiểu và tự giác. Tổ 

chức thực hiện qua các hoạt động thực tiễn quản lý, giáo dục, dạy học giúp cán 

bộ, giáo viên hiểu rõ và xác định trách nhiệm cao đối với công việc. 

1.2. Xác định nội dung giáo dục kỹ năng sống thiết yếu trong các môn học, 

trong các mặt giáo dục ; 

* Ý nghĩa của biện pháp 

 Để xác định được nội dung hay mục tiêu giáo dục kỹ năng sống thiết yếu 

trong các môn học nói riêng và trong các nội dung lồng ghép ở nhà trường trước 

tiên cần: 

 Hình thành các năng lực cơ bản : năng lực thích nghi, năng lực hành 

động, năng lực ứng xử, năng lực tự học suốt đời. 

 Đào tạo với định hướng : Học để biết, học để làm, học để làm người, học 

để sống... 

* Nội dung biện pháp 

 Chỉ đạo công tác xây dựng nội dung, chương trình dạy học để giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh : 

 Kế hoạch, nội dung giáo dục phải hài hòa giữa kiến thức khoa học với vận 

dụng thực tiễn; giữa thời gian trên lớp - thời gian tự học, trải nghiệm - tự nghiên 

cứu; chú trọng rèn luyện cả thể chất và tinh thần cho học sinh; tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa, thảo luận nhóm theo các chuyên đề. 

 Xác định về nội dung : Đảm bảo tính vừa sức, tính thiết thực, giảm lý 

thuyết kinh viện nặng nề, tăng tính thực hành, hành dụng, gắn với đời sống thực 

tế... 

 Hỗ trợ về phương pháp, phương tiện: 

 Chuyển từ phương pháp đào tạo lấy thầy và kiến thức làm trung tâm sang 

phương pháp đào tạo lấy trò và năng lực cần đào tạo (năng lực hành động, năng 

lực ứng xử, năng lực tự học, năng lực thích nghi) làm trung tâm. 

 Coi trọng tổ chức các hoạt động thực hành, luyện tập trong và ngoài lớp. 
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* Cách tiến hành 

 Đặc điểm của quá trình hình thành kỹ năng sống là một quá trình tích lũy 

kinh nghiệm sống, học hỏi lâu dài, có sự chấp nhận, tham gia tích cực của cá 

nhân và đòi hỏi phải có sự trải nghiệm thực tế. 

 Yếu tố cảm xúc luôn là chất xúc tác  quan trọng nhất giúp cho quá trình 

định hình kỹ năng sống, giá trị sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

 Có nhiều hình thức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống nhưng đều phải 

thông qua các tương tác dưới dạng : câu hỏi, bài tập xử lý tình huống, thảo luận/ 

giao nhiệm vụ theo nhóm... 

 Để giáo dục kỹ năng sống hiệu quả cần tạo xúc cảm tích cực, thông qua 

trò chơi đóng vai... dẫn dắt các em tới một "danh sách" các hành vi được làm/ 

nên làm và không được làm/ không nên làm... thực hành rèn luyện thường 

xuyên, đặc biệt là qua trải nghiệm thực tế. 

 1.3. Triển khai nội dung giáo dục kỹ năng sống thiết yếu trong nhà trường 

theo lịch biểu vào các môn học. 

* Ý nghĩa của biện pháp  

 Giáo dục kỹ năng sống thiết yếu trong nhà trường theo lịch biểu vào các 

môn học giúp giáo viên và học sinh có kế hoạch trong các hoạt động giáo dục, 

và tham gia các hoạt động đó một cách chủ động. Ngoài ra với cách triển khai 

như vậy còn giúp cho các cấp quản lý theo dõi, giám sát việc thực hiện và đánh 

giá kết quả của các hoạt động giáo dục đối với học sinh. 

* Nội dung biện pháp 

 Học kỹ năng sống trong quá trình dạy học các môn học, các nội dung giáo 

dục - thông qua tiếp cận kỹ năng sống. 

 Tiếp cận kỹ năng sống đề cập đến quá trình tương tác giữa dạy và học tập 

trung vào kiến thức, thái độ và kỹ năng cần đạt được để có những hành vi giúp 

con người có trách nhiệm cao đối với cuộc sống riêng bằng cách lựa chọn cuộc 

sống lành mạnh, kiên định từ chối sự ép buộc tiêu cực và hạn chế tối đa những 

hành vi có hại. 

* Cách tiến hành 

 Triển khai nội dung giáo dục kỹ năng sống qua tích hợp với một số môn 

có tiềm năng : 

 Công nghệ là môn học có nhiều tiềm năng để giúp học sinh "Học để làm".  

Chương trình được biên soạn theo định hướng quán triệt nguyên tắc cơ bản, phổ 

thông, kĩ thuật tổng hợp, mang tính thiết thực gắn sát với yêu cầu học tập, sinh 

hoạt và lao động của học sinh ở lứa tuổi 11 đến 15. 
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Bên cạnh môn công nghệ, Giáo dục công dân cũng là môn học có nhiều 

tiềm năng để giáo dục kỹ năng sống thông qua nội dung của mình. Môn Giáo 

dục công dân ở trường THCS có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh một hệ thống 

các chuẩn mực giá trị đạo đức và pháp luật cơ bản, cần thiết đối với người công 

dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi; qua đó, học sinh được trang bị những 

phương thức ứng xử cần thiết, có đạo đức, có văn hóa, phù hợp với những quy 

định của pháp luật, giúp học sinh biết sống hòa nhập trong đời sống xã hội hiện 

tại với tư cách là một chủ thể tích cực, năng động và làm một công dân có ích 

trong tương lai. Bản thân nhiệm vụ và nội dung môn Giáo dục công dân đã chứa 

đựng những yếu tố của giáo dục kỹ năng sống, phù hợp với trọng tâm của giáo 

dục kỹ năng sống là quá trình đối thoại, tương tác lẫn nhau, sử dụng vốn kinh 

nghiệm của bản thân người học để thực hành kỹ năng; phù hợp với cách tiếp cận 

làm thay đổi hành vi của người học trên cơ sở nhận thức về các vấn đề của cuộc 

sống. Vì vậy có thể tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các chủ đề của 

môn học mà không cần phải đưa thêm các thông tin, kiến thức làm nặng thêm 

nội dung môn học. 

- Để triển khai được nội dung giáo dục kỹ năng sống thiết yếu vào các 

môn học Ban giám hiệu nhà trường cần yêu cầu và phối hợp các tổ chuyên môn 

để có định hướng cho việc tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào bộ môn GDCD 

và các bộ môn khác. Thống nhất bổ sung yêu cầu giáo dục kỹ năng sống vào 

phần mục tiêu của bài dạy ở phần thái độ. Vừa đảm bảo trình bày đúng mẫu giáo 

án , vừa đảm bảo yêu cầu tích hợp giáo dục kỹ năng sống. 

Đưa vấn đề giáo dục kỹ năng sống vào nội dung đánh giá rút kinh nghiệm 

giờ dạy trong các giờ Hội giảng. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập trung vào vấn đề giáo dục kỹ năng 

sống, các hoạt động chuyên đề có tích hợp giáo dục kỹ năng sống. Nhiệm vụ tổ 

chức các nội dung này thực hiện ít nhất 2 lần /1 học kì và lần lượt giao cho các 

tổ chuyên môn hướng vào các dịp kỉ niệm lớn trong năm học. 

Tiến hành các buổi họp đánh giá rút kinh nghiệm từng giai đoạn của quá 

trình thực hiện kế hoạch, trong đó tổng hợp được các mặt mạnh hay các hạn chế 

đã thực hiện, rút kinh nghiệm bổ sung điều chỉnh kế hoạch. Biểu dương cũng 

như nhắc nhở các giáo viên một cách phù hợp với kết quả công việc. 

Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục kỹ năng 

sống phải bám  sát nội dung nhiệm vụ. Nắm vững từng bước thực hiện công 

việc, hiểu rõ ưu nhược điểm của từng cá nhân. Kịp thời nắm bắt thông tin và xử 

lí vấn đề đúng nguyên tắc quản lý và phù hợp với tính chất vấn đề. 
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Từng cá nhân giáo viên làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức 

tỉm hiểu nội dung công việc, tìm ra phương pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ 

của mình. Có ý thức phối hợp, hợp tác, kịp thời phản ánh thông tin chính xác về 

các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với Ban giám hiệu. 

Giáo viên tích cực áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, vừa nâng 

cao chất lượng dạy học, vừa có tác dụng giúp học sinh rèn luyện các nhóm kỹ 

năng sống tự khẳng định giá trị bản thân và kỹ năng làm việc hợp tác. 

Huy động và sử dụng hợp lý, đúng mục đích các nguồn lực. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

Với hệ thống hoạt động có tính liên tục, nối tiếp nhau, công tác ngoại 

khóa giáo dục kỹ năng sống nên được thực hiện như là một nội dung tổng kết 

giai đoạn. Trong đó nhấn mạnh và đưa vấn đề rèn luyện kỹ năng sống đến gần 

với học sinh hơn nữa bằng các hình thức sinh động và thiết thực. Các chủ đề có 

thể được khai thác là : An toàn giao thông ; Phòng chống ma túy; Phòng chống 

bạo lực học đường; Phương pháp học tập hiệu quả, Văn hoá giao tiếp ứng xử 

văn minh- thanh lịch, Tự tin bừng sức trẻ … Ngoài việc truyền tải tới học sinh 

các thông điệp các hướng dẫn cần thiết về giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động 

ngoại khóa còn giúp học sinh thực hành các kỹ năng sống thông qua quá trình 

chuẩn bị và thực hiện các nội dung ngoại khóa đó. Như vậy có thể coi hoạt động 

ngoại khó là phần việc có tính trọng điểm trong giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh vì hoạt động này cung cấp những thông tin đáng tin cậy về chất lượng hoạt 

động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. 

1.4 Giám sát kiểm tra, kịp thời biểu dương những điển hình tốt và chấn chỉnh 

những yếu kém 

*Ý nghĩa của biện pháp 

 Giám sát kiểm tra là khâu quan trọng trong quá trình quản lý, kiểm tra tác 

động lên quá trình thực hiện nhiều mặt : một mặt, góp phần quan trọng nâng cao 

trách nhiệm của người thực hiện; mặt khác, kịp thời phát hiện những sai sót, 

lệch lạc trong quá trình thực hiện; kiểm tra còn phát hiện những gương tốt, 

những kinh nghiệm tốt để động viên, khen thưởng kịp thời, nhân rộng những 

kinh nghiệm tốt. 

 Qua kiểm tra để đánh giá, điều chỉnh các quyết định đúng đắn, kịp thời và 

hiệu quả. Đánh giá có liên quan chặt chẽ với kiểm tra, dựa vào kiểm tra và là kết 

quả của kiểm tra; đánh giá là phương tiện đi đến mục đích. 

 Đối với học sinh: đánh giá nhận thức của học sinh so với mục đích, yêu 

cầu trong chương trình đề ra cũng như những kỹ năng mà các em cần phải rèn 

luyện và hình thành trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Đánh giá học sinh 
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cũng để động viên, khích lệ tinh thần tham gia hoạt động giáo dục, phấn đấu 

vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh. 

* Nội dung biện pháp 

 Đánh giá việc quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phải xuất phát 

từ mục tiêu giáo dục, tức là phải đánh giá cho được kết quả giáo dục của học 

sinh trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống.  

 Phó Hiệu trưởng kiểm tra, đánh giá hoạt động các đoàn thể, giáo viên chủ 

nhiệm lớp và các hoạt động trong trường nhằm vào việc giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh... Công tác kiểm tra được thực hiện có định kỳ, đột xuất hoặc báo 

trước ngắn ngày. 

* Cách tiến hành 

Xác định chuẩn mực, thu thập thông tin, đối chiếu với chuẩn để kết luận 

về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. 

Phát hiện mức độ về chất lượng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục kỹ năng 

sống của từng đối tượng. 

Điều chỉnh: Những bất hợp lý của kế hoạch; những bất cập nảy sinh về 

chế độ phối hợp, thời gian, các nguồn lực… 

Sử dụng kết qủa kiểm tra như một phần trong công tác thi đua khen 

thưởng. 

 Kiểm tra, đánh giá cần đảm bảo 3 yêu cầu cơ bản sau : 

- Tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp trong giáo viên, cán bộ công nhân viên; 

việc thực hiện kỷ cương, nề nếp trong công tác để làm gương cho học sinh. 

- Tiêu chí về đạo đức học sinh, ý thức tổ chức, kỷ luật và thực hiện nội 

quy, quy định trong nhà trường. 

- Tiêu chí về việc thực hiện và rèn luyện các kỹ năng sống đối với học 

sinh : Kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng xác định mục 

tiêu, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiểm 

định, kỹ năng ứng phó với căng thẳng, Giải quyết mâu thuẫn một cách tích, kỹ 

năng lựa chọn nghề nghiệp. 

1.5 Phối hợp các lực lượng Gia đình - Nhà trường - Xã hội 

* Ý nghĩa của biện pháp 

 Xã hội hoá giáo dục là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta 

nhằm huy động được sức mạnh của toàn xã hội vào sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo. Thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng Gia đình - Nhà trường - Xã hội ; 

rất quan trọng là xây dựng được Ban chấp hành Hội cha mẹ học sinh biết và 

hiểu về giáo dục, về chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, có điều 

kiện cả về vật chất và tinh thần để hỗ trợ nhà trường, động viên thầy và trò. Tóm 
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lại là phải dựa vào cộng đồng cả về trí tuệ trong công tác giáo dục và huy động 

nguồn lực. 

* Nội dung biện pháp 

Việc phối hợp các lực lượng Gia đình – Nhà trường - Xã hội đã xác định 

môi trường sư phạm là một trong những điều kiện tác động trực tiếp, thường 

xuyên đến việc giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nên các 

nhà trường rất quan tâm đến việc xây dựng trường học có một môi trường sư 

phạm đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. 

Tập thể sư phạm nhà trường là đội ngũ cán bộ - giáo viên - công nhân 

viên đa số đạt và vượt chuẩn về chuyên môn, có lòng yêu nghề, trách nhiệm, tận 

tụy với học sinh. Hầu hết các thầy, cô giáo đều nhận thức rõ tầm quan trọng của 

công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, từ đó luôn quan 

tâm thực hiện một cách có hiệu quả nhất. 

Khu vực gần nhà trường  có một số điểm Internet. Nơi đây có thể trở 

thành điểm tụ tập của học sinh trước và sau giờ học hoặc trong những giờ trốn 

học. Đây đồng thời có thể là nơi bắt nguồn cho những xích mích, mâu thuẫn dẫn 

đến giải quyết theo băng nhóm, bằng bạo lực. 

Gia đình, nhà trường và xã hội luôn được coi là "tam giác" giáo dục quan 

trọng đối với học sinh. Tầm quan trọng của mỗi lực lượng cũng như mối quan 

hệ giữa chúng trong việc giáo dục học sinh ai cũng hiểu nhưng vẫn có khoảng 

cách lớn giữa nói và làm.  

Việc đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc 

giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là việc làm hết sức cần 

thiết. Sự phối hợp này phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể và thiết thực 

trong đó nhà trường phải đóng vai trò chủ động trong sự phối hợp này, để học 

sinh được học tập, giáo dục và rèn luyện trở thành những công dân có đức, có 

tài. 

* Cách tiến hành 

Tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục văn hóa – thể dục thể thao; 

giáo dục kỹ năng sống 

Lứa tuổi học sinh THCS phù hợp với các trò chơi dân gian mang tính rèn 

luyện các kỹ năng vận động, rèn luyện thân thể, kết hợp với đó là kỹ năng hoạt 

động tập thể. Thực hiện chủ trương của cấp trên, nhà trường trong nhiều năm 

qua đã và đang kết hợp các hoạt động Thể dục - Thể thao vào các hoạt động tập 

thể như các lễ khai giảng, kễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, lễ tổng 

kết năm học... Trong các hoạt động đó, học sinh vừa tham gia các hoạt động tập 

thể vừa được thể hiện và rèn luyện các kỹ năng qua các trò chơi cũng là các môn 
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thi đấu như kéo co, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, bóng đá,  đá cầu, nhảy dây... 

Các hoạt động này thực sự đem lại hứng thú cho học sinh đồng thời có tác dụng 

lớn trong rèn luyện thể lực cũng như kỹ năng hoạt động tập thể giao tiếp cho học 

sinh. 

Tổ chức câu lạc bộ giao tiếp  

Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ có thể hướng đến các mục tiêu và với 

cách thức tiến hành như sau: 

CÂU LẠC BỘ GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 

a. Mục tiêu: 

HS nắm được một vài kĩ năng giúp giao tiếp có hiệu quả như cách giao 

tiếp không lời, cách lắng nghe, cách thuyết phục, cách thương lượng trong các 

tình huống cụ thể. 

b. Cách tiến hành: 

* Bước 1: Làm việc theo nhóm 

- Người tổ chức giới thuyết để giao tiếp có hiệu quả con người cần có 

những năng lực giao tiếp không dùng lời, biết cách lắng nghe, cách thuyết phục, 

cách thương lượng để giải quyết vấn đề. 

- Người tổ chức chia lớp thành các nhóm, phân công cho các nhóm thực 

hiện một trong các nhiệm vụ sau: 

+ Trong giao tiếp bạn thấy có cần dùng giao tiếp không lời không? Nếu 

có thì cần chú ý gì để giao tiếp không dùng lời có hiệu quả? 

+ Để trở thành người biết cách lắng nghe, cần tuân theo nguyên tắc nào? 

+ Muốn thuyết phục người khác bạn cần làm gì? 

* Bước 2: Làm việc chung toàn lớp 

- Các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận 

- Các thành viên trong lớp góp ý bổ sung 

- Giáo viên điều chỉnh, bổ sung và kết luận. 

c.Kết luận 

* Trong giao tiếp nên kết hợp cả phương tiện phi ngôn ngữ như ánh mắt, 

điệu bộ, cử chỉ để tăng thêm hiệu quả giao tiếp. Để giao tiếp không dùng lời có 

hiệu quả cần lưu ý. 

- Luôn lưu ý tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. 

- Dùng ánh mắt để “đọc” các gương mặt. 

- Thể hiện nét mặt sinh động để hỗ trợ cho quá trình giao tiếp. 

- Đi lại trong khi nói, kết hợp các điệu bộ cử chi khi nói. 

- Hướng về phía người đối diện trong khi họ đang phát biểu, nhìn vào mắt 

họ, gật đầu để tỏ ra sự quan tâm đối với điều người khác nói. 
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- Tỏ ra nhiệt tình phấn khích để làm lây lan tâm lí, tác động trực tiếp đến 

người đối diện. 

- Tránh những điệu bộ ngó ngoáy không yên, đi lại quá nhiều, làm những 

động tác thừa. 

* Trong giao tiếp cần biết lắng nghe một cách tích cực để tăng hiệu quả 

của giao tiếp. Sau đây là những nguyên tắc để bạn trở thành biết cách lắng nghe. 

- Ngừng nói: Bạn không thể nghe khi bạn đang nói. 

- Tạo cho người nói cảm giác thoải mái: Giúp cho người đối thoại cảm 

thấy được tự do khi nói. 

- Thể hiện cho người nói thấy rằng bạn muốn nghe: Cách nhìn cũng như 

cử chỉ thể hiện sự quan tâm để hiểu hơn là để đáp lại. 

- Tránh những việc làm gây mất tập trung:  

- Đồng cảm với người nói: Cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh người nói và 

xem xét đến các quan điểm khác 

- Hãy kiên nhẫn: Hãy dành đủ thời gian, không cắt ngang. 

- Giữ bình tĩnh: Một người tức giận không thể lắng nghe và thường hiểu 

sai vấn đề. 

- Tránh tranh cãi hoặc phê phán: Việc này sẽ đẩy người nói vào tư thế 

phòng vệ và họ có thể tức giận. 

- Đặt câu hỏi: Việc đặt câu hỏi thể hiện là bạn lắng nghe và rất quan tâm 

đến vấn đề đang nói, điều này khuyến khích người nói. 

* Để giao tiếp có hiệu quả bạn còn cần phải biết thuyết phục người khác 

một cách tích cực, mang tính xây dựng. 

- Các bước hình thành kỹ năng thuyết phục: 

+ Xác định mục đích của việc thuyết phục, động cơ thuyết phục phải chân 

thành. 

+ Phân tích, đưa ra điều hợp lí, cái lợi của đều mình muốn thuyết phục 

người khác nghe theo, làm theo, đồng thời đưa ra điều bất lợi của các phương án 

khác. 

+ Nắm bắt nhưng băn khoăn của người mình định thuyết phục và đưa ra 

các phương án , cách giải quyết băn khoăn đó. 

- Khi thuyết phục cần: Bình tĩnh, lịch sự, đặt mình vào vị trí của người 

định thuyết phục để hiểu và chia sẻ với họ. 

- Nói bằng sự chân thành và với giọng nói, ánh mắt mang tính thuyết 

phục. 

 Kết hợp giữa nhà trường với các tổ chức xã hội 
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 Duy trì mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, các cơ 

quan hữu quan và các tổ chức xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo là sự nghiệp 

của toàn Đảng, của các cấp chính quyền và toàn xã hội. Ban giám hiệu nhà 

trường chủ động tạo ra những mối quan hệ tốt với các tổ chức, đoàn thể, chính 

quyền địa phương trên địa bàn để tạo nên tác động giáo dục nói chung và tác 

động giáo dục kỹ năng sống thống nhất để thực sự giáo dục mang tính xã hội và 

xã hội hóa giáo dục. 

 Trong xu thế khu vực hóa, quốc tế hóa, công tác xã hội hóa giáo dục được 

nhà trường hết sức quan tâm. Đó là, phối hợp chặt chẽ trong quản lý giáo dục 

với bậc Trung  học cơ sở, nhất là công tác quản lý nắm bắt số lượng các em học 

sinh giỏi, học sinh có năng lực hoạt động xã hội; đồng thời cũng có mối liên hệ 

tốt với các trung tâm học tập cộng đồng để làm tốt hơn công tác giáo dục hướng 

nghiệp cho học sinh. 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CỦA HỌC SINH 

1.Học sinh nề nếp tốt trong các buổi sinh hoạt tập thể 
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2. Các hình ảnh đội văn nghệ của nhà trường 
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3. Các hình ảnh tập huấn kỹ năng sống cho học sinh 
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4. Công tác Đội- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
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5. Hoạt động hướng nghiệp-Tham quan 
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6. Công tác nhân đạo 
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7. Kết quả học tập tốt 
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2.Kết quả đạt được 

Kết quả xếp loại học lực , hạnh kiểm (Tỷ lệ %) 

 

Năm 

học 

TS 

HS 

Kết quả xếp loại hạnh 

kiểm 

 

Kết quả xếp loại học lực  

 

Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém 

2012-

2013 

1303 97.5 2.5 0 0 67.8 24.5 6.9 0.8 0 

2013-

2014 

1370 96.7 2.9 0.4 0 58.5 32.9 8.1 0.5 0 

HK1 

2014-

2015 

1506 97.7 2.3 0 0 63.6 28.6 7.2 0.6 0 

 

Năm học 2013-1014 trường THCS Việt Nam-Angiêri đạt danh hiệu tập 

thể lao động  xuất sắc cấp Thành Phố, trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành Phố 

về thể dục thể thao, Liên đội mạnh cấp Thành Phố, Trường được khen thưởng 

cấp Thành Phố về công tác Y tế, Chữ thập đỏ. 

 Học sinh của nhà trường không những chăm ngoan, học giỏi mà còn năng 

động trong các phong trào hoạt động tập thể. 

Toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường đều nhận thức được ”Công tác giáo 

dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh” hiện nay là một công tác hết 

sức quan trọng cần thiết trong nhà trường phổ thông. Đây là một công tác có 

tính đặc biệt, yêu cầu nhà giáo dục phải xác định được mục tiêu, nội dung giáo 

dục và có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để thực hiện. Việc thực hiện phải trong một 

quá trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự công phu, kiên trì, liên tục; Thực hiện có 

sự thống nhất, có sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài nhà 

trường như đã nêu trên cơ sở nắm vững các đặc điểm tâm lý, cá tính, hoàn cảnh 

của từng học sinh. Đồng thời, tất yếu phải có sự phối hợp chặt chẽ, sự tác động 

đồng thời của ba môi trường giáo dục : nhà trường, gia đình và xã hội. 

Là một nhà quản lý, tôi đã  hiểu được con đường cơ bản và quan trọng đề 

giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lứa tuổi thiếu niên chính 

là hoạt động, bao gồm hoạt động học tập và các hoạt động phong trào, sinh hoạt 

đoàn thể. Chúng ta cần giáo dục học sinh trong tập thể, bằng tập thể và vì tập 

thể. Từ đó, biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết luận chung 

1.Bài học kinh nghiệm: 

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân thực trạng và ứng dụng 

những giải pháp chủ yếu trong việc tăng cường chỉ đạo giáo dục đạo đức, giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh tại trường THCS Việt Nam-Angiêri, quận Thanh 

Xuân, Thành Phố Hà Nội, bản thân tôi thấy rằng, việc tăng cường giáo dục đạo 

đức, giáo dục kỹ năng sống để hình thành nhân cách cho học sinh, cho thế hệ trẻ 

là một quá trình rèn luyện lâu dài, liên tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác 

nhau, liên quan nhiều đến các mối quan hệ xã hội. Vì vậy nó đòi hỏi người giáo 

viên phải có đức tính kiên trì, khéo léo trong ứng xử, bền bỉ, tế nhị để có thể tìm 

hiểu sâu sắc từng đối tượng học sinh, và thương yêu các em với một tình cảm 

chân thành. Cần có cách cư xử nhẹ nhàng, chừng mực với từng đối tượng, thể 

hiện sự quan tâm đến các em, qua đó tạo cho các em có sự tin tưởng tuyệt đối 

với giáo viên. 

Muốn giáo dục cho học sinh tránh những hành vi đạo đức sai lệch, chưa 

ngoan thì giáo viên phải biết kết hợp các phương pháp một cách nhuần nhuyễn; 

Phải nghiên cứu, hiểu và nắm bắt kịp thời vấn đề tâm sinh lý cũng như những 

biểu hiện bất thường của từng đối tượng một cách chính xác để sử dụng các giải 

pháp nhằm giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống thích hợp cho từng cá nhân 

để làm thay đổi những suy nghĩ sai lệch ở từng đối tượng. 

Đi đôi với việc giáo dục cũng cần chú ý tới việc biểu dương, khen thưởng 

kịp thời những học sinh có đạo đức tốt trong giờ sinh hoạt dưới cờ hoặc trên các 

bản tin của nhà trường, trong sơ, tổng kết… Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động vui 

chơi giải trí, trò chơi tập thể, xây dựng tốt nề nếp học tập, thu hút các em vào 

các trò chơi bổ ích như câu lạc bộ vui để học, đọc sách, thi tìm hiểu về lịch sử, 

về các danh nhân… Xây dựng mô hình lớp tự quản, gắn cá nhân với tập thể lớp. 

Cần chú ý các tiết giảng dạy môn : Chuyên đề “ Giáo dục nếp sống thanh lịch, 

văn minh cho học sinh Hà Nội”, Giáo dục công dân , Hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp; Sinh hoạt lớp. 

Mặt khác; Nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ 

trợ cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ là giáo dục học sinh trở thành một con 

người đầy đủ cả tài lẫn đức, xứng đáng là con ngoan trò giỏi - Đội viên tốt - 

Cháu ngoan Bác Hồ mà đáp ứng được với xu thế hội nhập, toàn cầu hoá hiện 

nay. 

Trong thời gian tới bản thân tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm một 

số giải pháp và mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiệm này áp dụng cho tất cả đội 
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ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tại trường THCS Việt Nam-

Angiêri, quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội trong những năm học tiếp theo.  

2. Khuyến nghị. 

 Khuyến nghị đối với Phòng Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân 

Tăng cường công tác quản lý các hoạt động dạy –học và giáo dục theo 

mục tiêu giáo dục toàn diện. Trước mắt, tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng 

chương trình giáo dục kỹ năng sống, thống nhất nội dung dạy học tích hợp các 

chuyên đề giáo dục kỹ năng sống trong các môn Giáo dục công dân, Công nghệ, 

và các môn học khác để hình thành nhân cách, giúp cho các em thành công 

trong học đường và thành công trong cuộc sống. 

Tập huấn và nâng cao vai trò trách nhiệm của các lực lượng nghiệp vụ bộ 

môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên Tổng phụ trách đội. Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh đối với tất cả các trường THCS trong quận để thực hiện thống 

nhất. 

 Trên đây là “ Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh ở trường THCS Việt Nam-Angiêri” mà tôi đã tiếp thu và học hỏi 

được qua các lớp tập huấn, qua sự góp ý chỉ đạo của cấp trên và qua thực tiễn 

công tác chỉ đạo hoạt động mà tôi phụ trách.  

 Tôi rất mong nhận được các ý kiến góp ý chân thành của các cấp lãnh đạo 

và các  đồng nghiệp để giúp tôi hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình, đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội. 

 Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Hà Nội, ngày  15 tháng 3  năm 2015 

Tôi xin cam đoan đây là Sáng kiến 

kinh nghiệm do mình viết, không 

sao chép nội dung của người khác 
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