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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Sử phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ ñã mở ra cơ hội 

và thách thức cho giáo dục Việt nam. Trong bối cảnh ñó, con người ñòi 

hỏi phải có những năng lực ñể thích ứng. Có rất nhiều những quan ñiểm 

giáo dục của Đảng ñề cập ñến tầm quan trọng của giáo dục ñối với sự 

phát triển con người. 

Giáo dục phổ thông ñóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 

giáo dục nói chung. Ở giai ñoạn này cần phải trang bị cho học sinh 

những kiến thức kỹ năng cần thiết ñể phát huy tiềm lực bản thân ñể sẵn 

sàng vững bước tiến vào tương lai.  

HĐGDNGLL ở trường THPT là con ñường cơ bản ñể giáo dục 

HS hướng ñến sự phát triển toàn diện, xây dựng cho các em những mẫu 

nhân cách phù hợp với sự phát triển của nền khoa học hiện ñại. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU: Nghiên cứu lý luận và thực 

trạng nhằm xác ñịnh các biện pháp HĐGDNGLL ñể nâng cao chất 

lượng giáo dục của nhà trường. 

3. KHÁCH TH Ể VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý HĐGDNGLL của 

trường THPT Nguyễn Hiền. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở 

trường Nguyễn Hiền nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai 

ñoạn hiện nay. 

4. GIẢ THUYẾT KHOA H ỌC: HĐGDNGLL ñạt hiệu quả 

nếu: Thực hiện ñầy ñủ các chức năng quản lý: kế hoạch hóa, tổ chức 

chỉ ñạo thực hiện, kiểm tra ñánh giá, công tác phối hợp lực lượng, tăng 

cường ñầu tư CSVC. Nâng cao nhận thức, có kế hoạch bồi dưỡng năng 

lực tổ chức, khả năng tự quản cho cán bộ, giáo viên và học sinh. 
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5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của HĐGDNGLL và công tác quản lý 

HĐGDNGLL ở trường THPT Nguyễn Hiền.  

- Khảo sát, ñánh giá thực trạng HĐGDNGLL và công tác quản lý 

của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền. 

- Đề xuất các biện pháp quản lý HĐGDNGLL. 

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài 

liệu, sách giáo khoa và sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phân 

loại tài liệu. 

6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng 

phương pháp quan sát sư phạm, phương pháp ñiều tra, tổng kết kinh 

nghiệm, phỏng vấn. 

6.3 Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ: Sử dựng phương 

pháp lấy ý kiến chuyên gia, phương pháp thống kê toán học. 

7.  PHẠM VI NGHIÊN C ỨU: Nghiên cứu công tác quản lý 

HĐGDNGLL của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hiền trong giai 

ñoạn 2008 - 2010 

8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục trong 

luận văn gồm có các chương như sau : 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT.  

Chương 2: Thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT 

Nguyễn Hiền  

Chương 3: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT 

Nguyễn Hiền 
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Chương 1 
CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

NGOÀI GI Ờ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT 
 

1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ HOẠT 

ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT 

Năm 1945 thư Bác Hồ gửi thiếu niên nhi ñồng nhân dịp khai 

trường ñã ñề cập ñến việc tập luyện và làm quen với ñời sống bên cạnh 

việc học tập trong lớp. Điều lệ THPT năm 1976 và năm 1979 ñã ñề cập 

ñến hoạt ñộng giáo dục bên ngoài nhà trường. Sau cuộc cải cách giáo 

dục lần thứ ba, HĐGDNGLL ñược chú trọng nhiều và chính thức có 

tên gọi như ngày hôm nay. Gần ñây ñã có nhiều giáo trình nghiên cứu 

và HĐGDNGLL ñã chính thức ñược ñưa vào làm giáo trình giảng dạy 

trong hệ thống giáo dục Việt nam. 

1.2. MỘT SỐ KHÁI NI ỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 

1.2.1. Khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục và quản lý nhà 

trường 

1.2.1.1. Khái niệm về quản lý 

 Qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh t¸c ®éng g©y ¶nh h−ëng cña chñ thÓ qu¶n lý 

tíi kh¸ch thÓ qu¶n lý th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, 

b»ng nh÷ng c«ng cô vµ ph−¬ng ph¸p mang tÝnh ®Æc thï nh»m ®¹t ®−îc 

môc tiªu chung cña hÖ thèng. 

1.2.1.2. Khái niệm về quản lý giáo dục 

Sù t¸c ®éng cña chñ thÓ qu¶n lý b»ng sù huy ®éng tÊt c¶ c¸c 

nguån lùc kh¸c nhau nh»m tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh gi¸o dôc, 

c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña thÇy vµ trß, m«I tr−êng gi¸o dôc, môc 

tiªu, néi dung vµ c¸c h×nh thøc tæ chøc nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ gi¸o dôc.  

        -  Quản lý nhà trường: 
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Quản lý nhà trường là một hệ thống tác ñộng có ñịnh hướng, hợp 

quy luật sư phạm của chủ thể quản lý nhà trường ñến tập thể người dạy 

và người học, ñến các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà 

trường nhằm huy ñộng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nhà 

trường vào việc ñạt tới mục tiêu giáo dục.  

1.2.2. Khái niệm về hoạt ñộng giáo dục  

1.2.2.1. Mục ñích, mục tiêu giáo dục 

Mục tiêu giáo dục là một hệ thống các chuẩn mực nhân cách, là 

hệ thống cụ thể các yêu cầu xã hội trong mỗi thời ñại.  Còn mục ñích 

giáo dục là mô hình nhân cách của người học, bao gồm những nét ñặc 

trưng cơ bản của con người phù hợp với yêu cầu xã hội và cá nhân về 

các hoạt ñộng sống của cá nhân ñó trong tương lai... 

1.2.2.2. Hoạt ñộng của thầy 

Người thầy là người tổ chức, ñiều khiển, hướng dẫn, ñưa ra yêu 

cầu, ñiều chỉnh việc truyền ñạt, nhận thức học tập của học sinh, ñảm 

bảo mối liên hệ ngược thông qua kiểm tra, ñánh giá kết quả.  

1.2.2.3. Hoạt ñộng của trò 

Trò là người chiếm lĩnh hệ thống tri thức ấy một cách tích cực, tự 

giác, tự lực nhằm biến nó thành hệ thống giá trị riêng của mình.  

1.2.2.4. Kết quả hoạt ñộng giáo dục 

Kết thúc một quá trình sư phạm ta có kết quả dạy học và giáo 

dục. Kết quả cao khi những sản phẩm giáo dục có những phẩm chất và 

năng lực tiếp cận với mục tiêu giáo dục, với số lượng và chất lượng cao 

và với cơ cấu ñảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch. Đó chính là chất lượng 

nhân cách học sinh. 

1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI 

GIỜ LÊN LỚP 

1.3.1. Khái niệm của HĐGDNGLL  
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Là những hoạt ñộng giáo dục do nhà trường phối hợp với các lực 

lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tổ chức. 

Là một hoạt ñộng giáo dục do nhà trường quản lý, ñược tiến hành 

ngoài giờ lên lớp theo chương trình kế hoạch của Bộ GD&ĐT ban 

hành,  là một hoạt ñộng giáo dục cơ bản ñược thực hiện một cách có 

mục ñích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách 

học sinh ñáp ứng nhu cầu ña dạng của ñời sống xã hội. 

1.3.2. Vị trí, vai trò, mục tiêu của HĐGDNGLL ở trường THPT 

1.3.2.1. Vị trí, vai trò:  

HĐGDNGLL có vị trí như một bộ phận cấu thành của hoạt ñộng 

dạy hoc - giáo dục ở nhà trường, có mối liên hệ chặt chẽ diễn ra theo 

một quy trình khép kín của quá trình giáo dục ở trường PT. 

HĐGDNGLL là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà 

trường và xã hội. 

1.3.2.2. Mục tiêu của HĐGDNGLL 

Nâng cao các giá trị truyền thống dân tộc, giúp HS có ý thức 

trách nhiệm ñối với bản thân, gia ñình, xã hội. Rèn luyện và củng cố 

kiến thức kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi. Giúp HS có thái ñộ 

ñúng ñắn, bồi dưỡng thái ñộ tự giác tích cực, hình thành niềm tin trong 

sáng, có thái ñộ ñúng ñắn ñối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. 

1.3.3. Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức HĐGDNGLL 

1.3.3.1. Nội dung HĐGDNGLL 

- Thông tư số 32/TT Bộ giáo dục - Trung ương Đoàn TNCS 

HCM (1998) ñề ra 5 nội dung là các hoạt ñộng : chính trị - xã hội, phục 

vụ học tập tìm hiểu kiến thức khoa học, lao ñộng công ích xã hội, văn 

hoá - văn nghệ, thể thao - quốc phòng, tham quan du lịch. 

- Nội dung và hình thức HĐGDNGLL ở trường PT thường tập 

trung vào các vấn ñề : Lẽ sống của thanh niên trong giai ñoạn công 

nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước, tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia 
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ñình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống dân tộc và 

truyền thống cách mạng, bảo vệ di sản văn hóa, thanh niên với vấn ñề 

lập thân, lập nghiệp, những vấn ñề có tính nhân loại. 

- Nội dung HĐGDNGLL gắn với 10 chủ ñề theo quy ñịnh. 

- Hiện nay thường tập trung vào 6 vấn ñề là các hoạt ñộng: chính 

trị-xã hội, ñạo ñức, pháp luật, tìm hiểu ứng dụng sáng tạo khoa học kỹ 

thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao quốc phòng, tham quan du lịch, cắm 

trại, xã hội - nhân ñạo, xây dựng và bảo vệ môi trường. 

1.3.3.2. Phương pháp HĐGDNGLL : Tập trung các phương pháp là: 

giải quyết vấn ñề, thảo luận, diễn ñàn, câu lạc bộ, trò chơi, tổ chức thi 

hoặc hội thi, hoạt ñộng giao lưu. 

1.3.3.3. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL: Có 3 hình thức chính là: Tiết 

sinh hoạt lớp 15 phút ñầu giờ, buổi sinh hoạt dưới cờ theo chủ ñiểm, 

ñược tổ chức 1 tháng /1 lần, Tiết HĐGDNGLL. 

1.3.4. Nguyên tắc tổ chức HĐGDNGLL 

1. 3.4.1. Đảm bảo tính mục ñích và tính kế hoạch. 

- Tính mục ñích : Cần xác ñịnh mục tiêu chung là phát triển nhân 

cách cho người học. 

- Tính kế hoạch : Cần ñảm bảo tính ổn ñịnh tương ñối, tính hệ 

thống, tính hướng ñích không gây sự xáo trộn, tuỳ tiện. 

1.3.4.2. Đảm bảo tính tự nguyện, tự giác. 

HS ñược lựa chọn quyền tham gia các hoạt ñộng phù hợp với khả 

năng, hứng thú, sức khoẻ và ñiều kiện cụ thể của bản thân mỗi em, lựa 

chọn các hoạt ñộng mà mình ưu thích. 

1.3.4.3. Đảm bảo phù hợp với ñặc ñiểm lứa tuổi và tính cá biệt của 

học sinh. 

Tổ chức hoạt ñộng có nội dung và hình thức ñáp ứng nhu cầu và 

phải phù hợp với khả năng phát triển của học sinh.  

1.3.4.4. Đảm bảo tính tập thể 
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Tập thể học sinh phải gắn với một mục ñích chung, với lợi ích 

tập thể và lấy lợi ích tập thể làm nền tảng cho các hoạt ñộng. 

1.3.4.5. Đảm bảo tính hiệu quả. 

Tổ chức HĐGDNGLL cần phải chú ý tới tính hiệu quả nhằm ñạt 

ñược mục ñích giáo dục cao. Hiệu quả có thể ñược tính ñến lợi ích 

trước mắt hay lâu dài và mức ñộ ảnh hưởng của nó. 

1.4. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐGDNGLL CỦA HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG THPT 

1.4.1. Vị trí, vai trò của Hiệu trưởng trường THPT. 

Hiệu trưởng là người lãnh ñạo cao nhất của nhà trường, chịu 

trách nhiệm tổ chức, quản lý và có quyền quyết ñịnh toàn diện mọi hoạt 

ñộng của nhà trường theo khuôn khổ pháp luật quy ñịnh và các văn bản 

chỉ ñạo của cấp trên. 

Vị trí của Hiệu trưởng là do nhà nước bổ nhiệm, là người lãnh 

ñạo và quản lý sự phát triển toàn diện cho học sinh bằng việc quản lý 

các hoạt ñộng dạy học, giáo dục trong trường phổ thông.  

Hiệu trưởng có vai trò là người tạo lập, triển khai các hoạt ñộng 

ñể kỳ vọng kết quả dự kiến ñạt ñược trong nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình. 

1.4.2. Chức năng và nội dung quản lý HĐGDNGLL. 

1.4.2.1. Chức năng quản lý. 

- Kế hoạch hóa HĐGDNGLL: là nhằm hoạch ñịnh các công việc 

phải làm trong thời gian dài hạn hay ngắn hạn.  

- Tổ chức chỉ ñạo thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL là sự sắp ñặt 

một cách hợp lý có khoa học các hành ñộng cụ thể và các lực lượng tham gia 

nhằm phối hợp ñể tạo nên các tác ñộng mang tính tích hợp.  

- Kiểm tra ñánh giá kết quả các HĐGDNGLL là nhằm ñảm bảo 

kế hoạch thực hiện ñược hay không. Nhiệm vụ của kiểm tra là khái quát 

và nhận ñịnh toàn cảnh các công việc ñang ñược thực hiện ñể kịp thời 
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phát hiện uốn nắn những lệch lạc, các vấn ñề khó khăn làm cản trở quá 

trình thực hiện kế hoạch và từ ñó ñề ra những biện pháp xử lý sao cho 

phù hợp.  

1.4.2.2. Nội dung quản lý HĐGDNGLL. 

- Quản lý việc thực hiện mục tiêu chương trình: Xác ñịnh rõ mục 

tiêu của giáo dục và tìm ra biện pháp ñể ñạt ñược mục tiêu ñó.  

- Quản lý tiến ñộ thực hiện kế hoạch: là nhằm giám sát và ñánh 

giá các hoạt ñộng có ñạt ñược kết quả mong ñợi hay không, ñảm bảo ñủ 

thời gian hoàn thành ñúng với mục tiêu ñề ra hay không.  

- Quản lý cơ sở vật chất: Quản lý CSVC là sự ñầu tư các loại 

trang thiết bị máy móc phù hợp với các hoạt ñộng, có kế hoạch theo dõi 

thường xuyên quá trình sử dụng ñể từ ñó tu sữa bảo trì bảo dưỡng, giảm 

tối ña các chi phí phí ñầu tư.  

- Quản lý các mối quan hệ: Quản lý các mối quan hệ là quản lý 

hiệu quả của sự tác ñộng và kết hợp của các nhân tố bên ngoài.  

1.5. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ L ỨA TUỔI HỌC SINHT 

1.5.1. Sự phát tri ển của tự ý thức:  Là những biểu hiện năng ñộng tích 

cực, có hứng thú và ñộng cơ mang ý nghĩa thực tiễn, có tư duy lý luận 

và tư duy trừu tượng. Có nhu cầu tìm hiểu và ñánh giá những ñặc ñiểm 

tâm lý theo quan ñiểm về mục ñích cuộc sống và hoài bão. Bắt ñầu chú 

ý ñến hình dáng bên ngoài, những quan hệ mới. 

1.5.2. Hình thành thế giới quan: Các em hứng thú nhận thức những 

vấn ñề thuộc nguyên tắc chung và quan tâm nhiều ñến các vấn ñề liên 

quan ñến con người. 

1.5.3. Giao tiếp và ñời sống tình cảm:  Các em có nhu cầu ñược sinh 

hoạt với bạn cùng lứa, các quan hệ dựa dẫm, phụ thuộc vào cha mẹ như 

trước ñây không còn và dần dần ñược thay thế bằng quan hệ bình ñẳng, 

tự lập. 

Kết luận chương 1 
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Mục ñích của nhà giáo dục không phải là ñã tổ chức ñược gì cho 

học sinh mà phải xem học sinh ñã lĩnh hội ñược gì sau những giờ hoạt 

ñộng ngoài giờ lên lớp ấy. Vì vậy, người hiệu trưởng cần phải có tầm 

nhìn chiến lược ñể có thể tổ chức, chỉ ñạo các giáo viên trong nhà 

trường thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tùy thuộc vào năng khiếu, sở 

trường của từng giáo viên. Đây là một yêu cầu thiết yếu mà người hiệu 

trưởng cần quan tâm khi phân công nhiệm vụ của giáo viên ngay từ ñầu 

năm học. 

 

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN  

TP. ĐÀ NẴNG 
 

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG 

2.1.1. Khái quát về quá trình khảo sát 

2.1.1.1. Mục ñích khảo sát: Nắm tình hình về nội dụng, hình thức 

HĐGDNGLL, nhận thức của ñội ngũ giáo dục và công tác quản lý của 

Hiệu trưởng, phát hiện ưu nhược trong công tác quản lý HĐGDNGLL 

và ñưa ra các biện pháp quản lý phù hợp. 

2.1.1.2. Nội dung khảo sát: Tìm hiểu về nhận thức của CBQL, Cán bộ 

phụ trách Đoàn, GVCN, HS về ý nghĩa và tầm quan trọng của 

HĐGDNGLL. Tìm hiểu kết quả ñạt ñược, những khó khăn và thuận lợi 

của HĐGDNGLL ở trường. 

2.1.1.3. Đối tượng khảo sát và ñịa bàn khảo sát: Là CBQL, GV, HS 

bằng phiếu hỏi và một số phương pháp ñiều tra, trò chuyện, phỏng vấn. 

2.1.1.4. Phương pháp khảo sát: Phương pháp nghiên cứu sản phẩm 

qua tài liệu, giáo án, bài thu hoạch và phương pháp ñiều tra bằng anket. 

2.1.1.5. Tiến trình và thời gian khảo sát: Qúa trình khảo sát ñược thực 

hiện trong khoảng thời gian là 2 tháng. 
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2.1.2. Khái quát tình hình phát triển giáo dục-ñào tạo TP. Đà Nẵng 

Năm học 2010-2011, toàn ngành giáo dục - ñào tạo có 300 trường, 

trong ñó: 126 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, 99 trường tiểu học, 

53 trường THCS, 2 trường PTCS, 19 trường THPT, 01 trường PT cấp 

1, 2, 3 dân lập. 

2.1.3. Khái quát về ñịa lý, kinh tế, chính trị, xã hội TP. Đà Nẵng 

Diện tích: Vùng ñồng bằng là 629,5 km2 chiếm 53,13%  diện tích, 

còn lại là 563,75 km2, chiếm 44,87% diện tích là vùng núi. Khí hậu: 

nhiệt ñới gió mùa, nhiệt ñộ trung bình hàng năm là 25,70C, lượng mưa 

trung bình là 2.956,97 mm. Dân số: là 822.300 người, gồm 6 quận và 2 

huyện. 

Kinh tế: chuyển dịch mạnh theo cơ cấu “Dịch vụ, công nghiệp, 

nông nghiệp”.  

Văn hóa, xã hội: chủ trương gắn phát triển kinh tế với giải quyết 

các vấn ñề xã hội ñược thực hiện có kết quả. Đời sống người dân, công 

nhân viên chức lao ñộng ñược cải thiện và nâng cao. Quốc phòng-an 

ninh ñược tăng cường, trật tự an toàn xã hội ñược giữ vững.  

2.1.4. Khái quát về tình hình hoạt ñộng của trường THPT Nguyễn 

Hiền. 

2.1.4.1. Tổng quan bộ máy tổ chức của nhà trường gồm: Ban giám 

hiệu, Chi bộ, công Đoàn, Đoàn TNCSHCM và Hội LHTN, Tổ Bộ môn 

(Toán - Tin, Lý = Kỹ thuật, Hóa, Sinh - Thể dục, Ngữ văn, Sử - Địa - 

GDCD 

2.1.4.2. Quy mô giáo viên: Có 112 cán bộ, giáo viên và nhân viên.  

2.1.4.3. Quy mô học sinh: Có 46 lớp với hơn 2200 học sinh.  

2.1.4.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Được trang bị ñậy ñủ, nổi bật 

nhất là 4 phòng bộ môn ñạt chuẩn Quốc gia (Hóa, Lý, Sinh, CNTT), 

thư viện trường ñảm bảo cho một thư viện ñạt chuẩn Quốc gia. 
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2.1.4.5. Chiến lược phát triển của trường THPT Nguyễn Hiền trong 

giai ñoạn sắp tới:  Xây dựng một chiến lược hội nhập với những kế 

hoạch cụ thể, với một hệ thống tổ chức chặt chẽ và hệ thống chính sách 

cởi mở, một ñội ngũ cán bộ giỏi, thạo việc là những ñiều kiện cần phải 

có ñể ñủ sức hội nhập.  

2.2.THỰC TRẠNG HĐGDNGLL Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN 

HIỀN TP. ĐÀ NẴNG 

2.2.1. Nhận thức của các thành phần trong nhà trường về 

HĐGDNGLL 

2.2.1.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về sự 

cần thiết của HĐGDNGLL: HĐGDNGLL ñược cho là rất cần thiết 

trong giáo dục PT. 

2.2.1.2. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về vai 

trò và lợi ích của HĐGDNGLL:  Hầu hết các CBQL và GV, HS ñều 

có nhận thức về vai trò và lợi ích của HĐGDNGLL ở mỗi nội dung 

khác nhau. 

2.2.1.3. Nhu cầu và hứng thú của học sinh ñối với các HĐGDNGLL: 

a) Nội dung ñược HS ưa thích: Tất cả các nội dung ñều ñược HS ưa 

thích, nhà trường cần nắm bắt nhu cầu và hứng thú tham gia của HS ñể 

ñưa ra các hình thức tổ chức phù hợp. 

b) Nguyên nhân dẫn ñến HS tham gia HĐGDNGLL: Rèn luyện kỹ năng 

sống, hiểu biết các vấn ñề xã hội các trò chơi ñố vui, hội thi hội diễn, 

thi văn nghệ, thi hùng biện, thực hiện chuyên ñề là nguyên nhân chủ 

yếu khiến HS thích tham gia. 

2.2.1.4. Thái ñộ của HS khi tham gia HĐGDNGLL: HS rất thích tham 

gia nhưng chưa tích cực, nhà trường cần phát huy hơn nữa tính tích cực 

và khả năng tự giác của HS, ñưa ra nhiều biện pháp nâng cao năng lực 

tự quản, ña dạng hóa các hình thức và tạo mọi ñiều kiện về lực lượng, 

CSVC, vốn phục vụ cho HĐGDNGLL. 
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2.2.2. Thực trạng nội dung, hình thức, cách thức tổ chức 

HĐGDNGLL 

2.2.2.1 Thực trạng về nội dung và hình thức HĐGDNGLL: 

a) Tiết GDNGLL: Tiết HĐGDNGLL diễn ra trong 45 phút/ buổi là quá 

ngắn nên không ñủ thời gian ñể thầy và trò tổ chức phong phú thêm các 

hoạt ñộng mang tính chất sinh ñộng, ña dạng như các hoạt ñộng chỉ 

thỉnh thoảng mới tổ chức. GVCN còn nặng hình thức phê bình trách 

phạt, biểu dương khen thưởng hay bàn bạc kế hoạch sắp tới, phổ biến 

yêu cầu nội dung của nhà trường, ñiều này sẽ dẫn ñến tâm lý gò bó, thụ 

ñộng cho HS.  

b) Buổi sinh hoạt dưới cờ: sinh hoạt văn nghệ, trò chơi ñố vui, sinh hoạt 

Đoàn thể và báo cáo các chủ ñề hàng tháng ñược HS chú ý nhiều.  

c) 15 phút sinh hoạt ñầu giờ: Truy bài là hình thức thường xuyên diễn 

ra nhưng chưa ñạt kết quả cao. Tham gia ñố vui mặc dù thường xuyên 

không diễn ra nhưng lại ñược HS ñánh giá cao.  

2.2.2.2. Thực trạng về cách thức tổ chức: Một số GV chưa thực sự 

phát huy hết vai trò tự chủ của HS, chưa khơi dậy hứng thú tham gia, 

do ñó cần hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể theo chủ ñề cho từng lớp, 

tổ, nhóm ñể chủ ñộng xây dựng kế hoạch và tìm ra biện pháp thực hiện 

tiến trình hoạt ñộng. 

2.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất, tài chính  

2.2.3.1. Cơ sở vật chất phục vụ cho HĐGDNGLL: Được ñánh giá là 

ñạt chuẩn chất lượng qua các phóng sự báo ñài, ñặc biệt là phòng tư 

vấn hỗ trợ tâm lý học ñường. 

2.2.3.2. Nguồn tài chính phục vụ cho việc tổ chức HĐGDNGLL: chủ 

yếu ñược trích từ Ngân sách nhà nước, nhà trường cần ñầu tư hơn nữa 

việc phối hợp với các lực lượng bên ngoài ñể thu hút sự hỗ trợ, vận 

ñộng sự ñóng góp xã hội sẽ giảm tải phần vốn phải trích từ Ngân sách 

nhà nước và hạn chế Qũy do HS phải ñóng.  
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2.2.4. Thực trạng về sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài 

nhà trường tham gia vào HĐGDNGLL 

Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong nhà trường chưa 

ñồng bộ, chưa huy ñộng hết sự tham gia của các lượng xã hội bên 

ngoài. Trách nhiệm HĐGDNGLL ña phần ñều dồn vào GVCN và giao 

khoán cho Đoàn thanh niên, do ñó nhà trường vẫn chưa phát huy ñược 

sức mạnh tổng hợp của tất cả ñội ngũ giáo dục trong nhà trường, sự gắn 

kết nhà trường với gia ñình và xã hội. 

2.3. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ  HĐGDNGLL Ở 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN TP. Đà Nẵng 

2.3.1. Công tác quản lý kế hoạch hoạt ñộng 

Nhà trường ñã xây dựng mục tiêu cho từng kế hoạch, có kế hoạch 

tuần, tháng, năm cho HĐGDNGLL rất cụ thể. Các bước theo trình tự 

lập kế hoạch ở nhà trường ñều ñược ñánh cao nhưng nhiều ý kiến cho 

rằng trong công tác phân công nên giao cho mỗi giáo viên chuyên trách 

1 chủ ñề suốt cả năm học là rất hợp lý. 

2.3.2. Công tác tổ chức thực hiện  

Công tác phối hợp với Đoàn thanh niên, phối hợp với GVCN là 

rất tốt, phối hợp với giáo viên bộ môn ñược ñánh giá là chưa tốt. 

2.3.3. Công tác chỉ ñạo ñiều hành 

HS thường chỉ chú ý ñến Cán bộ Đoàn và GVCN nên công tác 

chỉ ñạo HĐGDNGLL cần phải ñược phân công nhiệm vụ một cách cụ 

thể và có sự phối hợp ñồng bộ. 

2.3.4. Công tác kiểm tra, ñánh giá 

Các hình thức kiểm tra khác mặc dù chưa thật sự tốt nhưng vẫn ở mức 

ñộ là thường xuyên, công tác kiểm tra qua việc phối hợp với các lực 

lượng giáo dục chưa ñược ñánh giá cao. 

2.4. CÁC BIỆN PHÁP NHẰN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

HĐGDNGLL 
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 HS cho rằng cần ñộng viên và giúp ñỡ các bạn cùng lớp tham gia 

hoạt ñộng tích cực hơn, năng nổ hưởng ứng phong trào nhằm giúp thầy 

cô phụ trách HĐGDNGLL làm việc có hiệu quả và tự rèn luyện năng 

khiếu văn nghệ, thể dục thể thao. Đóng góp thêm quỹ lớp phục vụ 

HĐGDNGLL không phải là ý muốn của các em. 

2.5. ĐÁNH GIÁ TH ỰC TRẠNG CÔNNG TÁC QUẢN LÝ  

HĐGDNGLL THPT NGUY ỄN HIỀN TP. ĐÀ NẴNG  

2.5.1. Thuận lợi và khó khăn 

2.5.1.1. Thuận lợi: 

Nhà trường có ñội ngũ giáo viên trẻ, yêu nghề, cơ sở vật chất 

phục vụ cho HĐGDNGLL ñạt yêu cầu, ñược sự quan tâm hướng dẫn 

chỉ ñạo kịp thời của các cơ quan lãnh ñạo cấp trên.  

CBQL, GV, HS có sự nhận thức ñúng ñắn của về vai trò, mục 

tiêu, ý nghĩa của HĐGDNGLL, có kế hoạch tổng thể cho cả năm học, 

kế hoạch chi tiết cho từng hoạt ñộng, các tiêu chí ñánh giá thi ñua hàng 

năm. Duy trì ñều ñặn các chủ ñiểm, hoạt ñộng ñi vào nề nếp, ñội ngũ 

giáo dục và ñược giáo dục ñược sự quan tâm nhiệt tình của Ban giám 

hiệu nhà trường. 

2.5.1.2. Khó khăn 

Ít có sự quan tâm của phụ huynh, chưa tổ chức ñược nhiều loại 

hình hoạt ñộng, nội dung chưa phong phú, chưa có sự phân công trách 

nhiệm cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ ñạo. Một số giáo viên 

phụ trách, Ban chỉ ñạo còn hạn chế về nghiệp vụ và kỹ năng công tác. 

Công tác tham mưu, phối kết hợp với các ngành, ñoàn thể trong và 

ngoài nhà trường chưa thường xuyên.  

2.5.2. Nguyên nhân dẫn ñến thực trạng 

2.5.2.1. Nguyên nhân khách quan: Nội dung và hình thức chưa phong 

phú, ña dạng nên chưa thu hút nhiều học sinh tham gia, GV chỉ tập 
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trung ñầu tư thời gian dạy học các môn trên lớp và không có nhiều thời 

gian tổ chức tốt cho học sinh tham gia HĐGDNGLL. 

2.5.2.2. Nguyên nhân chủ quan: 

Kế hoạch GDNGLL chưa thực sự ñược ñánh giá cao, chưa ñược 

tuyên truyền  rộng rãi và làm thấm nhuần nhận thức trong tập thể giáo 

viên. Tâm lý GV và HS còn nặng về chế ñộ thi cử như hiện nay, thầy 

và trò chỉ tập trung chú trọng vào các môn học trên lớp. 

Kết luận chương 2 

Hình thức HĐGDNGLL chưa phong phú, ñiều kiện cơ CSVC 

ñáp ứng ñủ yêu cầu. Công tác phân công chuyên môn chỉ thuộc phần 

nhiều vào Đoàn thành niên và GVCN, GV chưa phát huy hết vai trò tự 

chủ của HS và tập trung nhiều sự phân công vào cán bộ lớp là chủ yếu. 

Chưa có sự phối hợp ñồng bộ, nhà trường chưa tranh thủ vào sự tham 

gia hỗ trợ của công ñồng xã hội bên ngoài nhà trường. 
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Chương 3:  BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN 

TP. ĐÀ NẴNG. 

3.1. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP  

3.1.1. Cơ sở lý luận 

Mục tiêu hướng ñến giáo dục toàn diện cho HS không chỉ là việc 

học trên lớp mà còn thông qua HĐGDNGLL cho nên ngoài việc chú 

trọng ñến mục tiêu, nội dung chương trình cần phải dựa vào cơ sở lý 

luận ñể hoạt ñộng quản lý ñảm bảo hiệu quả. 

3.1.2. Cơ sở pháp lý 

Được sự quan tâm rất nhiều của Ddảng và nhà nước qua các văn 

bản pháp lý. 

3.1.3. Cơ sở thực tiễn 

Nội dung, hình thức về HĐGDNGLL ở một số trường chưa có sự 

sáng tạo, chỉ lệ thuộc vào tài liệu hướng dẫn HĐGDNGLL do Bộ ban 

hành. Lãnh ñạo một số trường chưa có biện pháp cụ thể, chưa xây dựng 

kế hoạch rõ ràng và còn tồn tại những hạn chế về năng lực tổ chức của 

một bộ phận GV. 

Một số trường do chỉ tập trung vào lĩnh vực dạy học mà ít chú ý 

ñầu tư ñến HĐGDNGLL, không ñầu tư kinh phí và ít huy ñộng nguồn 

vốn hỗ trợ cho hoạt ñộng này.  

3.2. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 

3.2.1. Nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL cho GV, HS, phụ huynh 

và các lực lượng giáo dục khác 

3.2.1.1. Mục tiêu: 

Chiến lược phát triển của Đảng là giáo dục con người phát triển 

toàn diện, sự phát triển của nền khoa học công nghệ hiện ñại ñòi hỏi 

con người phải hình thành nên những năng lực thính ứng. Để ñáp ứng 

mục tiêu trên, nhiệm vụ ñầu tiên của nhà trường là giáo dục nâng cao 
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nhận thức cho ñội ngũ giáo dục và ñược giáo dục bởi nhận thức là cơ sở 

tâm lý, nhận thức ñúng sẽ dẫn ñến hành ñộng ñúng. 

3.2.2.2. Các bước thực hiện: 

a) Quán triệt tư tưởng: Bản thân của Hiệu trưởng phải có nhận thức 

ñúng ñắn và ñầy ñủ vai trò ý nghĩa của HĐGDNGLL, ñưa nội dung vào 

kế hoạch cụ thể. Quán triệt mục tiêu, nâng cao quan ñiểm nhằm tác 

ñộng nhận thức chung. 

b) Triển khai các biện pháp cụ thể: Tổ chức kết hợp với các buổi sinh 

hoạt chính trị, nghe thời sự, học nghị quyết, họp hội ñồng giáo dục, hội 

thảo trao ñổi kinh nghiệm quản lý, hoạt ñộng ngoại khóa chuyên ñề. 

- Đối với nhà trường: Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc 

vận ñộng xây dựng nhà trường thân thiện, thường xuyên chăm lo ñời 

sống GV, HS. 

- Đối với tổ chức Đoàn thanh niên: Thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền tác ñộng tư tưởng thống qua phong trào thi ñua, sinh hoạt dưới 

cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa.. 

- Đối với các lực lượng hỗ trợ: ñẩy mạnh hoạt ñộng sinh hoạt với 

sự tham gia của Phụ huynh HS, các lực lượng bên ngoài xã hội. 

3.2.2. Đa dạng hóa hình thức HĐGDNGLL 

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp: 

HĐGDNGLL không chỉ giúp HS mở rộng tri thức, rèn luyện kỹ 

năng mà là cơ hội tham gia vào các hoạt ñộng thực tiễn qua lao ñộng, 

vui chơi, sinh hoạt tập thể… HS là chủ thể hoạt ñộng tích cực, có ý 

thức không phải là một khách thể thụ ñộng nên các hình thức tổ chức 

cần phải ña dạng và phong phú ñể khơi dậy hứng thú tham gia của HS. 

3.2.2.2. Các bước thực hiện: 

a) Đối với tiết HĐGDNGLL 

GVCN cần phải: Xây dựng giáo án HĐGDNGLL theo hướng ñổi 

mới, phân công ban cán sự lớp ñể các em tự thiết kế chương trình, tổ 
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chức tiết học như vai trò của một giáo viên. Phát huy sức mạnh tập thể, 

ñảm bảo cá nhân nào cũng ñược tham gia và thể hiện năng lực tích cực, 

sáng tạo của mình. Có kế hoạch phối kết hợp với Ban chỉ ñạo 

HĐGDNGLL và nhà trường cách thức tổ chức, ñiều kiện trang thiết bị. 

Cung cấp cho học sinh những tài liệu liên quan, các ñoạn video Clip, 

giới thiệu sách mới… 

b) Đối với buổi sinh hoạt dưới cờ:  

Hình thức tổ chức cần phải có sự chuẩn bị chu ñáo, có kế hoạch 

phân công cụ thể, chuẩn bị ñầy ñủ ñiều kiện CSVC, có thông báo mục 

ñích yêu cầu, kế hoạch và thời gian hoạt ñộng. 

 - Cung cấp nội dung yêu cầu cho HS, phân công người tham gia. 

Mời chuyên gia nói chuyện, tổ chức các trò chơi như thi ñố vui, ñường 

lên ñỉnh OLYMPIA, hái hoa dân chủ, sinh hoạt câu lạc bộ… 

c) Đối với sinh hoạt 15 phút ñầu giờ.  

GVCN cần có sự quản lí chặt chẽ và tạo hứng thú trong việc truy 

bài, sinh hoạt tập thể, trao ñổi hoặc tranh. Bổ sung các vấn ñề xã hội, 

thời sự kiến thức về pháp luật,ñược cập nhật hàng ngày. Kiểm tra tác 

phong, nề nếp, vệ sinh lớp học, ñưa ra một tình huống khó xử ñể cùng 

nhau tìm cách xử lý, ñề ra câu hỏi, câu ñố vui trong học tập. Thảo luận 

về một vấn ñề ñang tranh cãi, nói về một chủ ñề mà mình thích.  

3.2.3. Tăng cường công tác kế hoạch hóa trong công tác quản lý 

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Kế hoạch hóa hoạt ñộng nhằm dự kiến mục tiêu chiến lược, tiên 

liệu các tình huống quản lý, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị nguồn lực, nắm 

nhiệm vụ cơ bản của tổ chức cũng như ñịnh hướng các tiêu chuẩn kiểm 

tra hữu hiệu, xác ñịnh quỹ thời gian hoạt ñộng và dự trù mức kinh phí 

hợp lý. 
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3.2.3.2. Cách thức thực hiện: 

a) Xác ñịnh công việc: Xác ñịnh mục tiêu yêu cầu, nội dung kế hoạch, 

thời gian và vị trí hoạt ñộng, cách thức thực hiện, phương pháp kiểm tra 

ñánh giá và các ñịnh các nguồn lực. 

b) Xây dựng kế hoạch: Kế hoạch gồm: kế hoạch chiến lược, kế hoạch 

năm, học kỳ, tháng, kế hoạch theo chủ ñiểm, kế hoạch cho mỗi hoạt 

ñộng. Mỗi loại kế hoạch cần phải bao gồm: thời gian dự kiến, thời gian 

tiến hành và kết thúc một hoạt ñộng; nội dung và hình thức hoạt ñộng, 

ñiều kiện, kinh phí, các lực lượng tham gia và kế hoạch kiểm tra ñánh 

giá. 

c) Thảo luận và thống nhất kế hoạch: kế hoạch tổng thể (kế hoạch năm, 

học kỳ) phải thông qua Hội ñồng sư phạm, kế hoạch hàng tháng và kế 

hoạch theo chủ ñiểm thông qua tập thể giáo viên, kế hoạch tuần, ngày, 

kế hoạch cho mỗi hoạt ñộng phải thể hiện chi tiết hơn về ngày, tháng, 

thực hiện công việc.  

d) Thông báo kế hoạch: kế hoạch phải thông báo ñến toàn thể lực lượng 

giáo dục. 

ñ) Phân công cụ thể: Giáo viên chủ nhiệm thực hiện nội dung chương 

trình, tổ chức, ñôn ñốc, hướng dẫn HS. Bí thư Đoàn trường hỗ trợ ñắc 

lực cho Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các chương trình hoạt ñộng. 

Cán bộ thư viện trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua sách, báo, tài liệu 

ở thư viện thông qua các hội thi tìm hiểu theo Chủ ñiểm. 

3.2.4. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện chỉ ñạo hoạt ñộng, 

kiểm tra ñánh giá, thi ñua khen thưởng ñối với HĐGDNGLL 

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Kế hoạch lập ra sẽ vô hiệu hóa nếu không có công tác chỉ ñạo, 

kiểm tra ñánh giá hoạt ñộng. Công tác tổ chức chỉ ñạo giúp Hiệu trưởng 

nắm ñược diễn tiến công việc, ñánh giá sự phát triển về nhận thức, kỹ 

năng của HS cũng như nắm bắt năng lực sư phạm của ñội ngũ giáo dục. 
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3.2.4.2. Các bước thực hiện: 

 a) Tổ chức chỉ ñạo thực hiện kế hoạch: 

Củng cố và tăng cường chất lượng hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo 

HĐGDNGLL, chọn người có năng lực, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy 

trì chế ñộ giao ban, ñịnh kế hoạch hàng tháng, tổ chức ñánh giá rút kinh 

nghiệm. 

Chỉ ñạo tổ chuyên môn tham gia HĐGDNGLL, yêu cầu lập kế 

hoạch, kiểm tra, ñánh giá thành viên trong tổ, gửi báo cáo thực hiện kế 

hoạch cho Hiệu trưởng xem xét.  

Chỉ ñạo Đoàn thanh niên làm tốt công tác tham mưu với Hiệu 

trưởng, thường xuyên quan tâm, giúp ñỡ giáo viên phụ trách, Ban chỉ 

ñạo, Chi bộ trong công tác tổ chức thực hiện kế hoạch. 

b) Chú trọng công tác kiểm tra ñánh giá: Xây dựng chuẩn các tiêu chí 

ñánh giá, thi ñua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội dung, 

phương thức, quy trình, thành phần tham gia và ñối tượng cần kiểm tra 

ñánh giá qua: công tác chuẩn bị của cán bộ, giáo viên, bảng ñánh giá và 

rèn luyện với các tiêu chí ñánh giá ñã xây dựng. 

3.2.5. Nâng cao năng lực tổ chức HĐGDNGLL cho ñội ngũ cán bộ, 

giáo viên nhà trường  

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Năng lực của ñội ngũ giáo dục nhà trường có ý nghĩa quyết ñịnh 

ñến hiệu quả hoạt ñộng, ñặc biệt là người giáo viên chủ nhiệm. Nếu 

không ñược nâng cao bồi dưỡng, không ñổi mới thì không có sự lôi 

cuốn, thiếu hứng thú, hệ quả tất yếu dẫn ñến chất lượng HĐGDNGLL 

sẽ không ñạt ñược hiệu quả cao.  

3.2.5.2. Các bước thực hiện: 

Hiệu trưởng cần phải tổ chức các lớp tập huấn hàng năm cho cán 

bộ GV tham gia, giao trách nhiệm cho Ban chỉ ñạo nhà trường hướng 

dẫn GVCN các bước tiến hành tổ chức hoạt ñộng, tổ chức cho ñội ngũ 
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cán bộ giáo viên nhà trường học tập nhiệm vụ năm học, thành lập diễn 

ñàn chia sẻ thông tin trên website của trường nhằm cung cấp tài liệu, 

cập nhật tin tức và trao ñổi kinh nghiệm. Tổ chức hội thảo, hướng dẫn 

GVCN soạn và thực hiện giáo án HĐGDNGLL các chủ ñề hàng tháng 

theo ñịnh hướng rõ ràng, cụ thể. 

3.2.6. Bồi dưỡng kỹ năng tự quản cho ban cán sự lớp, phát huy tính 

năng ñộng tích cực của HS 

3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Hoạt ñộng của chủ thể có tích cực sáng tạo ñến ñâu mà ñối tượng 

tham gia không nhận thức ñầy ñủ, ít hứng thú, thiếu tự giác, tính chủ 

ñộng sáng tạo, sự nhiệt tình năng nổ khi tham gia thì các hoạt ñộng giáo 

dục khó có thể ñạt ñược hiệu quả mong muốn.   

3.2.6.2. Các bước thực hiện: 

HS cần ñược cung cấp, giới thiệu những tư liệu cần thiết liên 

quan ñến HĐGDNGLL, nhà trường tổ chức các buổi tuyên truyền giáo 

dục ý thức chấp hành, chỉ ñạo các lớp tổ chức bình bầu những cán bộ 

gương mẫu, có năng lực, có phẩm chất tốt. Xác ñịnh rõ vai trò nhiệm 

vụ của Ban cán sự lớp, tạo ñiều kiện cho các em tham các lớp tập huấn 

ban cán sự lớp, bồi dưỡng năng lực tự quản cho các em. HS tự thiết kế 

và ñánh giá tiến trình hoạt ñộng dưới sựu tham gia hướng dẫn, cố vấn 

và ñịnh hướng của GVCN, phải ñảm bảo rằng tất cả HS trong lớp ñều 

ñược tham gia một cách tích cực, tránh trường hợp BCS chủ ñộng còn 

các HS khác thì thụ ñộng. 

3.2.7. Xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng xã hội trong và 

ngoài nhà trường tham gia vào tổ chức HĐGDNGLL . 

3.2.7.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Giáo dục là sự nghiệp chung của nhà trường, gia ñình và xã hội, 

nhà trường nếu biết phối hợp với các thành phần trên sẽ tận dụng hiệu 
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quả nguồn nhân lực bên ngoài xã hội, phát huy tiềm năng có sẵn của 

ñội ngũ giáo dục trong nhà trường.  

3.2.7.2. Các bước thực hiện: 

a) Đối với các lực lượng giáo dục trong nhà trường: Chi bộ nhà trường, 

Bí thư ñoàn có nhiệm vụ làm công tác tham mưu, ñề xuất ý kiến, thiết 

lập ý tưởng và báo cáo với lãnh ñạo Đoàn trường, ñến Hiệu trưởng. 

GVCN kết hợp với các lực lượng khác ñưa ra kế hoạch, phương án hoạt 

ñộng cụ thể, phù hợp với ñiều kiện và ñặc thù riêng của trường. Tổ 

chức hội thảo, diễn ñàn nhằm giúp cán bộ giáo viên học tập trao ñổi 

kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm, tổ chức tiết HĐGDNGLL... 

b) Đối với các lực lượng ngoài nhà trường: Mời các lực lượng ñoàn thể 

tham gia nhằm tham dự cổ ñộng hoặc tổ chức các Hội thao, hội diễn, 

tuyên truyền giáo dục tư tưởng, tạo ñiều kiện cho các em ñược tham 

quan và các di tích lịch sử, chăm sóc người có công với Cách mạng, Mẹ 

Việt nam Anh hùng, cụ già neo ñơn… Tăng cường công tác phối hợp 

giữa GVCN lớp với phụ huynh HS thông qua các cuộc họp mặt phụ 

huynh ñược tổ chức thường xuyên. 

3.2.8. Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, huy ñộng nguồn vốn hỗ 

tr ợ cho HĐGDNGLL 

3.2.8.1. Mục tiêu của biện pháp: 

Cơ sở vật chất là phương tiện sư phạm cho hoạt ñộng giáo dục - 

dạy học nói chung và là ñiều kiện thiết yếu ñể tiến trình GDNGLL 

ñược thực hiện có hiệu quả, nhà trường phải có nguồn tài chính dồi dào 

ñược huy ñộng từ các nguồn khác nhau ñể tăng cường nguồn CSVC 

ñáp ứng ñủ yêu cầu phục vụ cho HĐGDNGLL.  

3.2.8.2. Các bước thực hiện: 

a) Đối với CSVC, trang thiết bị ñảm bảo cho HĐGDNGLL: 

Hàng năm Hiệu trưởng xác ñịnh mục tiêu mua sắm, có chính sách bảo 

vệ, gìn giữ, sử dụng hiệu quả, có biện pháp nâng cao nhận thức cho lực 
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lượng giáo dục và ñược giáo dục nhà trường trong việc sử dụng, gìn giữ 

bảo quản, sử dụng trang thiết bị theo ñúng với yêu cầu của chương trình 

kế hoạch, ñào tạo nhân viên phong trào phục chế, sửa chữa ñịnh kỳ 

thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản. 

b) Đối với việc huy ñộng nguồn vốn: Tranh thủ nguồn kinh phí của nhà 

nước, tranh thủ sự gắn kết của các ñơn vị kết nghĩa, xây dựng kế hoạch 

chi tiêu chặt chẽ, ñúng nguyên tắc và tiết kiệm, tăng cường hoạt ñộng 

dịch vụ, hoạt ñộng nghiên cứu khoa học,… 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP 

Mỗi biện pháp ñều có ưu nhược khác nhau, có tính ñộc lập tường 

ñối nhưng chúng có tính bổ sung cho nhua và không bao giờ tách rời 

nhau. Người quản lý trong quá trình quản lý cần phải thực hiện một 

cách ñồng bộ, thống nhất, có sự tác ñộng lẫn nhau ñể mang lại hiệu quả 

cao trong công tác quản lý. 

3.4. TRƯNG CẦU Ý KI ẾN VỀ TÍNH HỢP LÝ VÀ TÍNH KH Ả 

THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 

Tám biện pháp ñều ñược ñánh giá là rất có tính hợp lý và khả thi. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
 

1. KẾT LUẬN 

Phần lý luận: Luận văn ñã nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận 

của công tác quản lý HĐGDNGLL của Hiệu trưởng trường THPT về 

mục tiêu, nội dung, hình thức và các vấn ñề về quản lý, quản lý giáo 

dục và quản lý nhà trường, quy ñịnh về nội dung quản lý HĐGDNGLL 

của THPT.  

Phần thực trạng: khảo sát thực trạng HĐGDNGLL và công tác 

quản lý HĐGDNGLL tại trường THPT Nguyễn Hiền, thu thập ý kiến 

ñánh giá về các biện pháp quản lý HĐGDNGLL mà nhà trường ñang 

thực hiện, trên cơ sở ñó ñề xuất các biện pháp quản lý ở chương 3. 

2. KHUYẾN NGHỊ VỚI BỘ VÀ NHÀ TRƯỜNG 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cần tiếp tục ñổi mới mạnh mẽ 

hơn nữa khâu kiểm tra, ñánh giá tránh trường hợp ñể các trường coi 

trọng hình thức hoặc ñối phó hay chỉ tập trung kiểm tra ñánh giá vào 

một số môn học nhất ñịnh xem nhẹ HĐGDNGLL.  

2.2. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: Có kế hoạch chỉ ñạo về phương 

hướng, nhiệm vụ năm học vào ñầu năm.,ñưa công tác này vào nội dung 

ñánh giá và thi ñua của từng trường trong quá trình kiểm tra, ñánh giá 

toàn diện trường. 

2.3. Đối với Hi ệu trưởng nhà trường: Nâng cao nhận thức ñể quản lý 

tốt HĐGDNGLL, thực hiện ñồng bộ các biện pháp, thường xuyên ñổi 

mới nội dung và hình thức phù hợp với sự thay ñổi và phát triển mạnh 

mẽ về mọi mặt của con người và xã hội. 

 

 


