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MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Quá trình sư phạm tổng thể gồm quá trình dạy học và quá trình giáo dục.
Quá trình dạy học không những giúp người học lĩnh hội được các tri thức khoa học
một cách hệ thống mà còn nhằm hình thành nhân cách toàn diện. Quá trình giáo
dục được tổ chức hình thành ở người học mặt xã hội, tâm lí, thể chất, cách ứng xử
đúng đắn thông qua các mối quan hệ cùng nhau trong tập thể, trong nhóm, trong
các hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội.
Cùng với hoạt động dạy học trên lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
(HĐGDNGLL) là một bộ phận rất quan trọng và vô cùng cần thiết trong quá trình
dạy học - giáo dục ở nhà trường phổ thông nói chung và ở bậc THCS nói riêng.
HĐGDNGLL là các hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn học chính
thống, là hoạt động nối tiếp và thống nhất hữu cơ với học động dạy học tại nhà
trường. HĐGDNGLL vừa giúp học sinh củng cố vốn kiến thức của mình đã được
học, vừa là môi trường để các em thực hành, áp dụng những vốn kiến thức đó, biến
nó thành tri thức cho mình và đó cũng chính là nơi các em được thể hiện nhiều
nhất năng lực, tình cảm của bản thân, thực hành và thể nghiệm các kĩ năng của
mình.
Học sinh THCS là lứa tuổi hồn nhiên, sống bằng tình cảm. Vì thế,
HĐGDNGLL lại càng cần thiết và quan trọng nhằm giúp học sinh làm quen với
các hoạt động, tích luỹ dần những kinh nghiệm của thực hiễn cuộc sống; đồng thời
HĐGDNGLL cũng đáp ứng những nhu cầu và quyền lợi của trẻ. Và đây cũng
chính là con đường để giúp trẻ hình thành và phát triển toàn diện nhân cách.
Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý
thức. Chính trong quá trình sống, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi giải trí…
con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách cuả mình. Vì thế, hoạt động
ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm,
năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần của học sinh. Hoạt động giáo dục
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ngoài giờ lên lớp được quy định cụ thể tại Điều lệ trường THCS ban hành theo

thông tư số 07/2007/TT-BGDĐT ban hành tháng 7/2001.
Chưa bao giờ xã hội lại quan tâm đến vấn đề giáo dục kĩ năng sống cho học
sinh trong nhà trường hiện nay. Bởi có một thực tế rằng, bên cạnh kiến thức, khả
năng sáng tạo thì kĩ năng giao tiếp, kĩ năng thao tác công việc hay kĩ năng sống của
người đó góp phần vào thành công của mỗi người. Hiện nay, trẻ em thành phố Đà
Nẵng nói chung và trẻ em trên địa bàn quận Liên Chiểu nói riêng đang “thiếu sân
chơi” một cách trầm trọng. Các em thiếu môi trường lành mạnh để vui chơi, thiếu
không gian với đủ cơ sở vật chất để các em thể hiện mình...
Thực tế hiện nay, việc thực hiện các HĐGDNGLL tại các trường THCS còn
nhiều bất cập, chưa mạng lại hiệu quả như mong đợi. Hiệu quả thực hiện của các
trường chưa đồng đều, có trường rất quan tâm đến vấn đề này nhưng cũng còn
những đơn vị trường học còn giao khoán cho tổng phụ trách đội và chưa đặt
HĐGDNGLL ở vị trí như là một hoạt động quan trọng, song song với hoạt động
dạy học nhằm tăng hiệu quả hoạt động dạy học. Công tác quản lí của phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường THCS có những lúc còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ dẫn
đến việc quản lí công tác tổ chức HĐGDNGL tại các trường THCS còn một vài
hạn chế.
Với tất cả những lí do trên tôi chọn đề tài “Biện pháp quản lí hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS quận Liên Chiểu – Thành phố
Đà Nẵng”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lí luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng
việc tổ chức, quản lí các HĐGDNGLL tại các trường THCS trên địa bàn, đề xuất
biện pháp quản lí HĐGDNGLL của phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, Hiệu trưởng
trường THCS nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các HĐGDNGLL.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
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Quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS quận Liên Chiểu.

3.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS quận Liên Chiểu.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS của phòng GD-ĐT,
Hiệu trưởng trường THCS hiện nay còn thiếu chặt chẽ, và còn một số hạn chế dẫn
đến việc tổ chức các HĐGDNGLL tại các trường THCS thuộc quận chưa đi vào
chiều sâu và thực chất.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Cơ sở lí luận chung về công tác quản lí các HĐGDNGLL tại các trường
THCS
- Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS
quận Liên Chiểu
- Đề xuất các biện pháp quản lí HĐGDNGLL của phòng GD&ĐT và Hiệu
trưởng trường THCS quận Liên Chiểu
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: bao gồm phương pháp phân tích,
tổng hợp, phân loại tài liệu...
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: bao gồm phương pháp điều tra,
phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan
sát sư phạm.
- Nhóm các phương pháp bổ trợ: phương pháp lấy ý kiến chuyên gia,
phương pháp thống kê toán học
7. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận, khảo sát thực trạng và xác lập các biện pháp quản lí
HĐGDNGLL tại các trường THCS quận Liên Chiểu.
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8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, trong luận
văn gồm có các chương sau:
Chương 1: Cơ sở lí luận của việc quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS
Chương 2: Thực trạng về quản lí HĐGDNGLL của các trường THCS quận
Liên Chiểu
Chương 3: Các biện pháp quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS quận
Liên Chiểu.
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI
GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƢỜNG THCS
1.1. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý HĐGDNGLL ở trƣờng
THCS:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được quan tâm từ lâu trên thế giới
và ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này luôn là vấn đề “mới” và cấp thiết vì vai trò
quan trọng của nó trong việc giáo dục toàn diện tại các nhà trường.
1.2. Các khái niệm chính của đề tài
1.2.1. Quản lí, quản lí giáo dục, quản lí nhà trường
1.2.1.1. Quản lí:
Quản lí là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quả lí lên đối
tượng quản lí và khách thể quản lí nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các tiềm năng,
các cơ hội của tổ chức để đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện biến động của
môi trường.
1.2.1.2 Quản lí giáo dục
Theo nghĩa rộng: Quản lí giáo dục là thực hiện việc quản lí trong lĩnh vực
giáo dục. Ngày nay, lĩnh vực giáo dục mở rộng hơn nhiều so với trước, do chỗ mở
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rộng giáo dục từ thế hệ trẻ sang người lớn và toàn xã hội. Tuy nhiên, giáo dục thế

hệ trẻ vẫn là bộ phận nòng cốt của lĩnh vực giáo dục cho toàn xã hội.
Theo nghĩa hẹp: Quản lí giáo dục chủ yếu là quản lí giáo dục thế hệ trẻ, giáo
dục nhà trường, giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
1.2.1.3 Quản lí nhà trường
Quản lí nhà trường là thực hiện hoạt động quản lí giáo dục trong tổ chức nhà
trường.
1.2.2. Quản lí HĐGDNGLL
1.2.2.1 Hoạt động
Hoạt động là làm những việc khác nhau với những mục đích nhất định trong
đời sống xã hội. Hoạt động là vận động, không chịu ngồi im. Hoạt động là vận
động, vận hành để thực hiện chức năng nào hoặc gây tác động nào đó.
1.2.2.2 Hoạt động giáo dục
Hoạt động giáo dục (theo nghĩa hẹp): Hoạt động giáo dục là hoạt động của
nhà giáo nhằm hình thành nhân sinh quan, phẩm chất đạo đức, đồng thời bồi
dưỡng thị hiếu thẫm mĩ và phát triển thể chất của học sinh THCS thông qua hệ
thống các biện pháp tác động sư phạm tới tư tưởng, tình cảm, lối sống của học sinh
cùng kết hợp với các biện pháp giáo dục của gia đình và xã hội để phát huy những
mặt tốt, khắc phục những mặt hạn chế, tiêu cực, trong suy nghĩ, hành động của các
em.
1.2.2.3 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
HĐGDNGLL là một hoạt động giáo dục cơ bản được thực hiện một cách có
mục đích, có kế hoạch, có tổ chức, nhằm góp phần vào quá trình đào tạo nhân cách
học sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hội. HĐGDNGLL do
nhà trường quản lí, tiến hành ngoài giờ học trên lớp theo chương trình, kế hoạch
dạy học. Việc tổ chức các HĐGDNGLL tại trường THCS chịu sự quản lí, chỉ đạo
của các cấp quản lí cao hơn như phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT...
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1.2.2.4 Quản lí HĐGDNGLL
Quản lí HĐGDNGLL là hoạt động của nhà quản lí tác động đến tập thể giáo
viên và học sinh ngoài giờ lên lớp nhằm tổ chức, điều hành để đưa hoạt động này
thành nền nếp, phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo nhân cách người học
sinh trong nhà trường.
1.3 Nội dung quản lí HĐGDNGLL ở trƣờng THCS
1.3.1. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên THCS
Năng lực giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả
các mục tiêu của nhà trường đối với việc dạy học cũng như hình thành nhân cách
cho học sinh.
1.3.2. Quản lí mục tiêu HĐGDNGLL
Quản lí mục tiêu HĐGDNGLL là việc xây dựng và tổ chức thực hiện mục
tiêu của các hoạt động này một cách đầy đủ, toàn diện, cân đối với cả 3 yêu cầu về
kiến thức, kĩ năng và thái độ...
1.3.3. Quản lí nội dung chương trình HĐGDNGLL
Để quản lí nội dung và chương trình HĐGDNGLL, hiệu trưởng cần nắm bắt
yêu cầu giáo dục của từng độ tuổi học sinh cụ thể trong chương trình giáo dục, chỉ
đạo đảm bảo để chương trình được thực hiện đầy đủ, toàn diện, không cắt xén
chương trình.
1.3.4. Quản lí phương pháp và hình thức tổ chức HĐGDNGLL
Người hiệu trưởng cần nắm bắt và hiểu rõ các phương pháp và các hình thức
tổ chức HĐGDNGLL để tổ chức các hoạt động này một cách phù hợp, linh hoạt và
sáng tạo. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL tại các trường THCS phải được quản lí
chặt chẽ.
1.3.5. Quản lí và xây dựng các nguồn lực phục vụ HĐGDNGLL
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Các nguồn lực phục vụ hoạt động giáo dục nói chung, HĐGDNGLL trong

nhà trường nói riêng bao gồm cả con người, kinh phí, thời gian và các điều kiện về
vật lực.
1.3.6. Quản lí chất lượng các HĐGDNGLL
Chất lượng HĐGDNGLL thể hiện mức độ đạt được các mục tiêu đề ra trong
chương trình, kế hoạch đối với từng lứa tuổi cụ thể. Quản lí chất lượng của
HĐGDNGLL xét đến cùng đó là sau mỗi lần tổ chức các hình thức ngoại khoá,
học sinh và giáo viên đều phải có sự lớn lên về mặt kiến thức- kỹ năng- thái độ.
1.4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng GD-ĐT
1.4.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của phòng GD-ĐT
1.4.2. Vị trí công tác quản lí HĐGDNGLL tại phòng GD-ĐT
Theo cách phân chia hiện nay, hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường
được chia thành 2 bộ phận là hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp. Mỗi bộ phận đều có vị trí, chức năng nhiệm vụ riêng nhưng
chúng đều góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Với quan điểm
đó, bên cạnh việc chú trọng chỉ đạo công tác chuyên môn, phòng GD-ĐT đặc biệt
quan tâm đến công tác tổ chức, thực hiện, chỉ đạo HĐGDNGLL tại các trường
THCS. Tại cơ quan phòng GD-ĐT đặc biệt quan tâm đến nội dung này.
1.5. Cơ sở tâm lí học, giáo dục học của việc tổ chức HĐGDNGLL
1.5.1. Cơ sở giáo dục học
HĐGDNGLL trong nhà trường phải xuất phát từ mục tiêu giáo dục của nhà
trường: đào tạo học sinh THCS thành con người phát triển toàn diện, có khả năng
thích ứng nhanh với hoàn cảnh xã hội hiện nay.
1.5.2. Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức các HĐGDNGLL
Học sinh THCS là lứa tuổi từ 12 đến 15 tuổi. Đây là giai đoạn các em trở
thành một học sinh THCS thật sự, không còn là một em bé mẫu giáo “học mà chơi,
chơi mà học” nữa. Đó là một chuyển biến rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ

8
em. Nhân cách của học sinh THCS chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: gia đình, nhà

trường, xã hội. Trong đó những ảnh hưởng từ cha mẹ, thầy cô là rất quan trọng vào
đầu tuổi, sau đó là từ bạn bè và phương tiện thông tin đại chúng...
Tiểu kết chƣơng 1
HĐGDNGLL có vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng trong giáo dục Học sinh
THCS, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, góp phần hình thành, xây dựng
tình cảm, niềm tin cho học sinh, là con đường phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Ở
các trường THCS, HĐGDNGLL rất phong phú và đa dạng. Để quản lí tốt các hoạt
động này, người quản lí phảo nắm vững chức năng, nhiệm vụ, các nhân tố ảnh
hưởng, nắm bắt nội dung từng hoạt động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã
hội.
CHƢƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN
LỚP TẠI CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN LIÊN CHIỂU

2.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo tại địa bàn
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2.1.1. Khái quát về địa lí, kinh tế - xã hội
Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định số
07/CP ngày 23/01/1997 của Chính phủ, trên cơ sở 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa
Minh của huyện Hòa Vang, đến nay đã phát triển thành 05 phường Hoà Minh, Hoà
Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc, Hoà Hiệp Nam và Hoà Hiệp Bắc.
2.1.2. Khái quát tình hình phát triển GDĐT bậc THCS tại địa bàn quận
Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu được thành lập từ năm 1997, khi đó toàn quận có 3 trường
THCS. Đến nay, toàn quận đã có 6 trường THCS với 5123 học sinh, trong đó có
6/12 trường có 100% học sinh học 2 buổi/ngày.
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2.2. Khái quát về quá trình khảo sát

2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Đối tượng và địa bàn khảo sát
2.2.4. Phương pháp khảo sát
2.2.5. Tiến trình và thời gian khảo sát
2.3. Kết quả khảo sát
2.3.1. Thực trạng HĐGDNGLL ở các trường THCS trên địa bàn quận
Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng
2.3.1.1 Khái quát tình hình HĐGDNGLL ở các trường THCS thuộc quận
Liên Chiểu
Trong thời gian qua, việc tổ chức, quản lí HĐGDNGLL cho học sinh ở các
trường THCS ở quận Liên Chiểu có những bước tiến đáng kể. Song, do số lượng
học sinh ở các trường THCS ngày càng đông làm cho việc tổ chức các
HĐGDNGLL gặp nhiều khó khăn nhất là nguồn kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ
hoạt động giáo dục, kể cả các yếu tố khác như: việc học thêm, địa bàn cư trú, hoàn
cảnh gia đình, tác động đến HĐGDNGLL.
2.3.1.2. Thưc trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về HĐGDNGLL
Qua khảo sát, cho thấy giáo viên cho rằng HĐGDNGLL là rất cần thiết, có
vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và hình thành nhân cách của học sinh.
Một số cán bộ quản lí cho rằng do xã hội còn có biểu hiện tiêu cực đã tác động trực
tiếp đến học sinh. Mặt khác, có một số nhà quản lí quan niệm nhà trường chỉ có tổ
chức dạy học tốt là nhà trường tốt, các HĐGDNGLL cứ theo công văn, chỉ thị của
cấp trên mà làm, suy nghĩ này cũng làm cho việc tổ chức hoạt động khó đạt hiệu
quả cao.
2.3.1.3. Thực trạng về hoạt động HĐGDNGLL
* Thực trạng các hình thức, tổ chức, quản lí các HĐGDNGLL
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Các trường THCS hiện nay đều đã đưa ra nhiều hình thức, phương pháp tổ

chức cao HĐGDNGLL để thu hút HS tham gia, các HĐGDNGLL trên đã chuyển
tải được các nội dung giáo dục một cách phong phú đa dạng cho HS của mình.
* Thực trạng thái độ, nhận thức và hành vi của học sinh khi tham gia các
HĐGDNGLL ở các trường THCS quận Liên Chiểu
Một số HĐGDNGLL đã thu hút được HS tham gia, tạo điều kiện thuận lợi
cho nhà trường thực hiện các mục đích giáo dục toàn diện. Tuy nhiên vẫn còn một
số HS chưa tham gia đều đặn các HĐGDNGLL, do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi
nên học sinh THCS ít chú ý trong thời gian dài về một vấn đề nên nếu nhà trường
không linh hoạt trong việc tổ chức các HĐGDNGLL thì các em rất dễ xao nhãng.
Qua trao đổi với một số phụ huynh, đa số cho rằng do điều kiện nhà xa, học thêm,
giúp đỡ gia đình hoặc những việc khác đã ảnh hưởng đến mức độ tham gia các
HĐGDNGLL của học sinh. Cần chú ý nguyên nhân HS không tham gia các
HĐGDNGLL là do hiệu quả hoạt động không cao, chứng tỏ HĐGDNGLL hiện
nay ở các nhà trường ít mang lại hiệu quả cho HS.
2.3.2. Thực trạng quản lí HĐGDNGLL ở các trường THCS tại địa bàn
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2.3.2.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV về quản lí HĐGDNGLL
Các nhà quản lí chưa quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL,
đặc biệt là kế hoạch dài hạn loại kế hoạch này, họ cho rằng kế hoạch này khó xây
dựng, khó triển khai, hầu hết kế hoạch không thực hiện được, bởi một số cho rằng
sự thay đổi, đổi mới nội dung, chương trình, điều kiện cơ sở vật chất, con người...
làm cho các kế hoạch khó có thể thực hiện được.
2.3.2.2. Thực trạng quản lí HĐGDNGLL của trường THCStại quận Liên
Chiểu
Công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cho HĐGDNGLL là
công việc rất quan trọng của người làm công tác quản lí trong các trường THCS,
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nhưng công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch cũng không kém phần quan

trọng.
Tìm hiểu giáo viên về những nguyên nhân học sinh không tham gia hoặc
không tập trung trong quá trình tham gia các HĐGDNGLL do trường tổ chức, cho
thấy hầu hết các thầy cô giáo cho rằng phương pháp tổ chức chưa hấp dẫn, nội
dung GD không phù hợp là nguyên nhân làm cho học sinh có những biểu hiện
chưa tốt trong HĐGDNGLL, công tác phối hợp, huy động các lực lượng tham gia
giáo dục được nhiều thầy cô quan tâm.
2.3.3 Đánh giá chung về thực trạng HĐGDNGLL và QL HĐGDNGLL
* Uu điểm:
Nhận thức về vị trí và tầm quan trọng của HĐGDNGLL trong cán bộ, giáo
viên, học sinh khá đầy đủ.
* Những tồn tại:
Nhận thức về các HĐGDNGLL của một số cán bộ, giáo viên, công nhân
viên, học sinh chưa đầy đủ, chưa thấy hết vị trí, vai trò, tầm quan trọng của
HĐGDNGLL trong việc giáo dục học sinh. Công tác chỉ đạo đổi mới phương
pháp, hình thức HĐGDNGLL còn nghèo nàn, chậm đổi mới làm ảnh hưởng đến
mức độ và hiệu quả giáo dục. Sự huy động sức lực, trí tuệ các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài xã hội tham gia vào HĐGDNGLL còn hạn chế, chưa phát huy vai
trò của các lực lượng này trong hoạt động giáo dục và quản lí hoạt động giáo dục.
* Nguyên nhân:
Do nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về vai trò của HĐGDNGLL còn
hạn chế. Công tác nghiên cứu, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cho HĐGDNGLL
chưa được đầu tư đúng mức.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
Trong những năm qua, việc tổ chức các HĐGDNGLL đã có nhiều bước tiến
đáng kể, đã được các cấp quản lí quan tâm và có nhận thức tương đối đầy đủ. Các
HĐGDNGLL được tổ chức tại nhà trường đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của
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phụ huynh học sinh và của toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực,

vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác quản lí và tổ chức thực hiện HĐGDNGLL tại
các trường THCS.
CHƢƠNG 3
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN
LỚP TẠI CÁC TRƢỜNG THCS QUẬN LIÊN CHIỂU
3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc xác định các biện pháp
Để đề xuất các biện pháp quản lí HĐGDNGLL cho học sinh phù hợp với
thực trạng tình hình HĐGDNGLL và quản lí HĐGDNGLL. Chúng tôi, đưa ra một
số nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình xây dựng các biện pháp quản lí
HĐGDNGLL đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.
3.1.1. Xây dựng các biện pháp đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu giáo dục
Mục tiêu giáo dục có tính định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình hoạt động
trong một thời gian nhất định. Vì vậy, việc xây dựng các biện pháp giáo dục nói
chung, biện pháp HĐGDNGLL nói riêng dựa trên mục tiêu giáo dục là hết sức
quan trọng. Mục tiêu giáo dục có ảnh hưởng lớn đến kết quả đào tạo.
Trong nhà trường ngoài mục tiêu GD chung, còn có nhiều mục tiêu riêng. Vì
vậy, khi xây dựng các biện pháp giáo dục khác nhau phải bám vào các mục tiêu bộ
phận và không được mâu thuẫn với nhau.
3.1.2. Xây dựng các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp phải phù hợp với cơ sở lí luận và thực tiễn
Lí luận và thực tiễn có quan hệ biện chứng với nhau. Đây là nguyên tắc cơ
bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn là những hoạt động vật chất "cảm tính"
có mục đích, có tính lịch sử xã hội của con người. Lí luận là một hệ thống những
tri thức được khái quát từ thực tiễn phản ánh mối quan hệ bản chất, những qui luật
của thế giới khách quan. Bác Hồ đã nói: "Thực tiễn không có lí luận hướng dẫn thì
thành thực tiễn mù quáng, lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông".
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Vì vậy, xây dựng các phương pháp quản lí HĐGDNGLL phải đảm bảo sự

phù hợp giữa lí luận và thực tế của hoạt động quản lí HĐGDNGLL.
3.1.3. Xây dựng các biện pháp phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm lí
và phát huy tính chủ động tích cực, sáng tạo, linh hoạt của cán bộ, giáo viên và
học sinh
Mục tiêu đào tạo của nhà trường THCS là hình thành nhân cách cho học
sinh. Nhân cách là hệ thống những quy định tính lựa chọn của các thái độ và tính
tích cực của con người bao gồm: nhu cầu, hứng thú, niềm tin và lí tưởng. Đây là
một hệ thống các năng lực bảo đảm cho sự thành công của hoạt động. Vì vậy, khi
xây dựng các biện pháp quản lí HĐGDNGLL đòi hỏi các nhà quản lí GD phải luôn
đảm bảo sự tôn trọng nhân cách của HS. Thực hiện nguyên tắc này trong đề xuất
biện pháp quản lí HĐGDNGLL sẽ tạo điều kiện cho các HS chủ động, tin tưởng
trong mọi hoạt động và qua đó rèn luyện được kỹ năng hoạt động, giao tiếp, tổ
chức... có tinh thần cầu tiến, có nghị lực và ý chí vươn lên.
Yêu cầu này còn giúp cho các nhà GD khi tổ chức các hoạt động GD phải
linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu của người tham gia HĐ, có phương án điều chỉnh
kịp thời phù hợp với từng môi trường, điều kiện, thời gian và đối tượng cụ thể.
Đồng thời phát hiện, động viên kịp thời những cố gắng, tiến bộ của các thành viên
tham gia, từ đó sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cả người tổ chức
hoạt động lẫn người tham gia hoạt động.
3.1.4. Xây dựng các biện pháp phải đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa
các lực lượng giáo dục.
HĐGDNGLL là hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa. Là
hoạt động GD có nhiều nội dung khác nhau, đặt học sinh trước những vấn đề của
cuộc sống thời đại và của xã hội mà họ phải đối mặt. Đây là HĐ đa dạng về hình
thức tổ chức, mỗi nội dung HĐ sẽ được thực hiện theo quỹ thời gian quy định. Mặt
khác HĐGDNGLL rất cần đến cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, môi trường hoạt
động, kể cả năng lực HĐ của nhiều đối tượng, tổ chức, cá nhân trong xã hội.
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Đây là nguyên tắc xã hội hóa giáo dục nhằm kết hợp, huy động, phát huy

mọi tiềm năng của các lực lượng GD một cách thống nhất, phát huy sức mạnh tổng
hợp về vật chất và tinh thần để tổ chức và quản lí HĐGDNGLL góp phần phát huy
tính độc lập, chủ động, sáng tạo, tự nguyện của học sinh trong quá trình tham gia
HĐ.
3.1.5. Xây dựng các biện pháp phảo đảm bảo tính hệ thống, phổ quát và
đồng bộ các biện pháp.
Nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp quản lí HĐGDNGLL phải thống nhất,
bổ sung, hỗ trợ cho nhau, đảm bảo tính khoa học, tính hệ thống, nhằm phát huy sức
mạnh tổng hợp các biện pháp. Nói đến hệ thống là nói đến một tập hợp bao gồm
nhiều yếu tố có liên quan với nhau tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Các biện
pháp quản lí HĐGDNGLL là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều yếu tố: kế
hoạch hóa, tổ chức bộ máy, chỉ đạo hoạt động, kiểm tra, đánh giá, thi đua khen
thưởng... hoạt động trong một quá trình có liên quan đến nhiều yếu tố, đối tượng
qui luật, mối liên hệ khác nhau. Vì vậy, muốn đảm bảo xây dựng các biện pháp
quản lí HĐGDNGLL có hiệu quả, phải chú ý đến tính hệ thống. Bên cạnh đó cần
chú ý đến tính phổ quát và đồng bộ nghĩa là GD trong khi lên lớp - GD gia đình và
xã hội phải thống nhất nhau về tri thức, phương pháp tổ chức, hình thức tổ chức
tạo nên môi trường GD hoàn chỉnh, tạo ra sức mạnh tổng hợp tác động đến sự hình
thành tri thức, kĩ năng, thái độ và hành vi cho HS. Phương pháp này còn nói lên
mối quan hệ, sự tác động của các hình thức tổ chức phương pháp GD, công cụ GD,
cơ sở vật chất phục vụ GD, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tối đa
vai trò của từng yếu tố để quản lí HĐGDNGLL có chất lượng.
3.2. Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các
trƣờng THCS quận Liên Chiểu.
3.2.1. Nhóm các biện pháp tác động đến nhận thức của CBQL, đội ngũ
giáo viên, phụ huynh học sinh:
* Ý nghĩa
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Trong HĐGDNGLL, muốn đạt được chất lượng hiệu quả chúng ta phải chú

ý đến nhận thức của các lực lượng, các đối tượng tham gia HĐ.
* Các bước tiến hành
Tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung chương trình HĐGDNGLL
theo Điều lệ Trường THCS, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và hướng dẫn
HĐGDNGLL của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tổ chức các buổi Hội thảo, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm quản lí tổ chức
HĐGDNGLL. Tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề về văn hóa giáo dục, đạo
đức, pháp luật... giúp giáo viên có kiến thức, kỹ năng tổ chức các HĐGDNGLL.
Phối hợp với các tổ chức chính quyền, Đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận
động mọi lực lượng xã hội tham gia HĐGDNGLL.
Trong quá trình soạn thảo quy chế nhà trường, các tiêu chí thi đua, chú ý
xem việc tham gia HĐGDNGLL là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ.
3.2.2. Nhóm các biện pháp quản lí việc tổ chức, thực hiện các
HĐGDNGLL tại các trường THCS
3.2.2.1 Xác định mục tiêu, nội dung chương trình HĐGDNGLL
* Định hướng mục tiêu quản lí.
Mục tiêu giáo dục căn cứ mục tiêu phát triển toàn diện theo Luật Giáo dục
2005 và mục tiêu thực hiện chức năng giáo dục.
* Xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động
- Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Nắm chắc tình hình giảng dạy và nội dung chương trình các môn học trong
nhà trường, các chủ trương công tác trọng tâm và nhiệm vụ chính trị của địa
phương. Điều tra cơ bản khả năng của giáo viên và các lực lượng giáo dục ngoài
nhà trường. Dựa trên điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương và cơ sở vật chất của
nhà trường và căn cứ vào hướng dẫn của Bộ, Sở về HĐGDNGLL.
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- Xây dựng kế hoạch.
Trong kế hoạch cần chọn lọc các hoạt động phù hợp, xác định chủ điểm cho
từng thời gian. Phải có kế hoạch và lịch hoạt động cho toàn trường, cho từng khối
lớp, cho từng thời kỳ...
3.2.2.2. Quản lí các HĐGDNGLL
* Thành lập ban chỉ đạo HĐGDNGLL
- Ý nghĩa:
Ban chỉ đạo HĐGDNGLL ở nhà trường THCS là một tổ chức chịu trách
nhiệm về HĐGDNGLL ở nhà trường.
- Những việc làm cụ thể
+ Xây dựng bộ máy chỉ đạo
+ Quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ mỗi thành viên
+ Xây dựng hệ thống qui chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động
+ Kiểm tra đánh giá kết quả HĐGDNGLL
+ Tập kết, đánh giá thi đua:
- Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tổ chức lực lượng theo dõi, giám sát các hoạt động xen kẽ trong chương
trình học tập trên lớp.
3.2.3 Nhóm các biện pháp bồi dưỡng của GVCN, tổng phụ trách đội trong
việc tổ chức các HĐGDNGLL
* Ý nghĩa:
Giáo viên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức, thực hiện
các HĐGDNGLL. Giáo viên chính là người cụ thể hóa mục tiêu, nội dung
HĐGDNGLL của đơn vị trường học.
* Các bước tiến hành:
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- Phòng GD-ĐT phối hợp với các trường THCS tổ chức các HĐGDNGLL

mẫu tại các trường THCS nhằm định hướng về hình thức, phương pháp tổ chức các
HĐGDNGLL cho đội ngũ giáo viên, tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ sư phạm trong
đó có nội dung tổ chức các HĐGDNGLL, tổ chức học tập , hội thảo, chuyên đề về
HĐGDNGLL. Phòng GD-ĐT phối hợp với Quận Đoàn tổ chức các buổi tập huấn
có qui mô lớn cho các thầy cô giáo về việc tổ chức các HĐGDNGLL, chỉ đạo các
trường THCS cần dành nhiều thời gian cho sinh hoạt chuyên môn và ưu tiên cho
việc bồi dưỡng GV trong đó có nội dung HĐGDNGLL.
- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và ứng dụng khoa học , sáng kiến kinh
nghiệm.
3.2.4. Nhóm các biện pháp quản lí học sinh trong việc tham gia các
HĐGDNGLL của học sinh
* Ý nghĩa:
Bồi dưỡng năng lực hoạt động NGLL cho học sinh THCS có ý nghĩa nâng
cao hiệu quả HĐGDNGLL cho học sinh THCS.
* Các bước tiến hành:
Tổ chức cho HS bàn bạc nội dung, hình thức, phương pháp trước khi tham
gia các HĐ, nhà thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục với nhiều nội dung
phong phú. Trong các hoạt động giáo dục, học sinh là những chủ thể trong các hoạt
động. Có biện pháp kiểm tra, theo dõi đánh giá kết quả, khen thưởng động viên kịp
thời đối với những HS có thành tích tốt trong HĐGDNGLL.
3.2.5. Nhóm các biện pháp quản lí môi trường, điều kiện tổ chức các
HĐGDNGLL
3.2.5.1. Tăng cường việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức các
HĐGDNGLL
Ý nghĩa:
Cơ sở vật chất kĩ thuật trường học là phương tiện lao động sư phạm của các
nhà giáo dục và HS.
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* Các bước tiến hành:
Có kế hoạch bảo vệ, gìn giữ tu bổ, sử dụng có hiệu quả, hết công suất cơ sở
vật chất hiện có. Tranh thủ nguồn kinh phí của nhà nước mua sắm, sửa chữa những
cơ sở vật chất cần thiết cho HĐ và những cơ sở vật chất không thể tự làm được.
Huy động, phối hợp với hội cha mẹ học sinh các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã
hội. Tăng cường công tác tự chế tạo, làm mới các cơ sở vật chất phục vụ dạy giáo
dục trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
3.2.5.2. Xây dựng môi trường sư phạm khi tổ chức các HĐGDNGLL
- Ý nghĩa:
Để HĐGDNGLL có chất lượng và hiệu quả, ngoài việc giáo dục của các
thầy cô trong nhà trường thì vai trò của gia đình, xã hội rất quan trọng.
- Các bước tiến hành:
Trên cơ sở việc thành lập Ban chỉ đạo HĐGDNGLL, Hiệu trưởng xác định
vai trò của HĐGDNGLL, lên kế hoạch, phân công công việc, định ra chế độ sinh
hoạt, cơ chế phối hợp HĐ. Các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường cũng cần phát
huy năng lực chuyên môn của họ có thể đóng góp một phần vào thực hiện nội dung
HĐGDNGLL, kể cả sự đóng góp về vật chất và tinh thần. Sự phối hợp giữa nhà
trường và gia đình là phương châm giáo dục của Đảng. Trong đó đề cao vai trò, vị
trí của gia đình trong HĐGDNGLL.
3.2.5.3. Thực hiện quy chế về tham gia các HĐGDNGLL
- Ý nghĩa:
Thi đua khen thưởng, kiểm tra đánh giá kết quả là chức năng của quản lí,
xuyên suốt quá trình quản lí giáo dục.
- Các bước tiến hành:
+ Đổi mới công tác thi đua khen thưởng HĐGDNGLL.
+ Đối với công tác kiểm tra đánh giá kết quả HĐGDNGLL.

19

3.3. Khảo nghiệm tính khả thi các biện pháp quản lí HĐGDNGLL
Qua tìm hiểu tính cần thiết, khả thi các biện pháp quản lí HĐGDNGLL của
HS nêu trong đề tài này, được đa số CB, GV và HS cho là: rất cần thiết và hoàn
toàn có thể thực hiện được. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp này chắc chắn sẽ
nâng cao hiệu quả nhất định trong quản lí HĐGDNGLL của HS, góp phần nâng
cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
HĐGDNGLL, là hoạt động giáo dục có nội dung đa dạng, hình thức phong
phú diễn ra trong và ngoài nhà trường, trong đó đối tượng tham gia là HS có nhiều
điều kiện và tâm lí khác nhau, đối tượng tổ chức khá phong phú, là HĐ chiếm
nguồn kinh phí tương đối lớn.
Các biện pháp được xây dựng dựa trên các chức năng quản lí giáo dục là
phương thức tác động tích cực đến cán bộ, giáo viên, học sinh và các lực lượng xã
hội, cá nhân tham gia quản lí, tổ chức HĐ giáo dục. Vấn đề còn lại là người Hiệu
trưởng phải thực hiện một cách khoa học, phù hợp với đối tượng, điều kiện và nội
dung HĐ.
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KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trên cơ sở lí luận về quản lí, quản lí giáo dục, quản lí HĐGDNGLL và vai
trò vị trí, chức năng HĐGDNGLL trong việc giáo dục học sinh, kết hợp với việc
nghiên cứu đường lối, chủ trương chính sách giáo dục của Đảng, nhà nước ta, đối
chiếu với tình hình thực tế HĐ giáo dục và quản lí HĐGDNGLL tại các trường
THCS. Qua khảo sát, phân tích thực trạng HĐ giáo dục và quản lí HĐGDNGLL ở
các trường THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho thấy:
HĐGDNGLL góp phần quan trọng trong công tác tổ chức quản lí HĐ và sự tham
gia tích cực của học sinh. Song, trong lĩnh vực này đã xuất hiện một số vấn đề còn
hạn chế trong tổ chức, quản lí, điều hành, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.
Qua phân tích những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân dẫn đến kết quả,
chúng tôi đề xuất biện pháp quản lí HĐGDNGLL tại các trường THCS trên địa
bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Các biện pháp quản lí HĐGDNGLL của Hiệu trưởng trường THCS nhằm
tạo ra các phương thức, các tác động giáo dục tích cực làm cho mỗi cán bộ, giáo
viên, học sinh biết hành động một cách tự giác, chủ động, tiếp thu lí tưởng, phẩm
chất, đạo đức, tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, những kỹ năng, thói quen... và
chuyển các nhận thức này thành phẩm chất, nhân cách của mình. Trong thực tế ở
các trường tiểu học, các nhà QL đã sử dụng các biện pháp này, nhưng nay luận
văn đã xác định được rõ ràng về cơ sở lí luận, thực tiễn và xây dựng hệ thống các
biện pháp cho quá trình quản lí HĐGDNGLL.
Các biện pháp đề cập đến nhiều nội dung, mỗi nội dung có vai trò, các bước
tiến hành khác nhau, dựa trên cơ sở lí luận khoa học và thực tiễn HĐ ở các trường.
Hệ thống các biện pháp chúng tôi đề xuất có mối quan hệ nhau mật thiết đòi hỏi sự
thống nhất cao. Trong quá trình thực hiện kế hoạch phải được xây dựng từ đầu.
Phải đảm bảo cân đối với HĐ giáo dục khác, cân đối giữa các nội dung, quá trình
thực hiện phải phân công phân nhiệm rõ ràng. Công tác chỉ đạo các tổ chức, lực
lượng giáo dục hợp lí, các đối tượng tham gia HĐ phải được đào tạo, hiểu biết,
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thống nhất về mục đích, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, công tác đổi mới

thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá kết quả phải được thực hiện thường xuyên,
công bằng, chính xác và phải rút kinh nghiệm sau mỗi HĐ. Quá trình thực hiện các
biện pháp phải đảm bảo đồng bộ và có điều kiện đảm bảo nhất định.
Kết quả tìm hiểu ý kiến về mức độ cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của các
biện pháp quản lí HĐGDNGLL trong cán bộ giáo viên đều đánh giá cao.
2. Khuyến nghị
Từ những kết quả nghiên cứu về mặt lý luận cũng như nghiên cứu về mặt
thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐGDNGLL tại các
trường THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu ở thành phố Đà Nẵng, chúng tôi có
một số khuyến nghị sau:
2.1. Đối với Bộ GD&ĐT:
Để nâng cao chất lượng tổ chức các HĐGDNGLL, về phía Bộ GD&ĐT cần
sớm thực hiện các biện pháp sau đây:
Tổ chức biên soạn các giáo trình, tài liệu tham khảo, thiết kế các tiết hoạt
động mẫu phục vụ cho HĐGDNGLL. Xây dựng nhiều băng hình mẫu, đa dạng hóa
các tiết hoạt động giúp giáo viên chủ nhiệm lớp có điều kiện tham khảo.
Phối hợp với Đài truyền hình trung ương (VTV2) xây dựng và phát sóng cá
bài hướng dẫn giáo viên THCS tổ chức HĐGDNGLL.
Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giảng viên, giáo viên cốt cán tại
các địa phương. Chỉ đạo cho các Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức Hội nghị, hội thảo,
tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm về HĐGDNGLL để thực hiện tốt hơn
cho các năm sau.
Cần có chế độ hỗ trợ, ưu đãi hợp lý hơn đối với các giáo viên chủ nhiệm lớp.
Đặc biệt là giáo viên ở vùng khó khăn, để họ yên tâm công tác, giúp nhà trường
xây dựng đội ngũ đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục.

22

2.2. Đối với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng:
Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cần chủ trì một đề tài nghiên cứu tổng thể tình
hình triển khai thực hiện HĐGDNGLL trên phạm vi các trường THCS toàn thành
phố để thấy rõ thực trạng, những ưu điểm, hạn chế của mảng hoạt động này. Trên
cơ sở đó, có những cơ chế, chính sách hợp lý nhằm đưa hoạt động này chuyển biến
về chất so với hiện nay.
Cần thành lập Ban chỉ đạo HĐGDNGLL cấp Sở để thống nhất, chỉ đạo các
HĐGDNGLL trong nhà trường. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về
HĐGDNGLL cho các trường vào đầu năm học để các trường dễ triển khai thực
hiện.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra một cách toàn diện. Bên cạnh việc
đi sâu thanh tra hoạt động dạy học, cần tăng cường công tác thanh tra quản lý và tổ
chức HĐGDNGLL trong nhà trường. Cần tổ chức việc kiểm tra chéo
HĐGDNGLL giữa các trường qua đó nhằm hỗ trợ, điều chỉnh, nâng cao chất
lượng và hiệu quả của hoạt động này.
Hàng năm Sở GD&ĐT cần định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ
giáo viên chủ nhiệm theo từng khối lơp, không nên bồi dưỡng, tập huấn đại trà như
những năm vừa qua. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về HĐGDNGLL, báo
cáo kinh nghiệm tốt của các trường, để các trường rút kinh nghiệm, học tập.
2.3 Đối với các trường Cao đẳng, Đại học Sư phạm:
Cần thực hiện tố các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
để hình thành ở sinh viên tất cả các ngành học các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL
(kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
HĐGDNGLL…). Thực tế là khi ra trường tất cả các giáo viên chủ nếu là chủ
nhiệm lớp thì phải thành thạo về tổ chức HĐGDNGLL, tuy vậy, hiện nay chỉ có
một số lớp học chuyên ngành Công tác Đội mới được rèn luyện về các kỹ năng
này.
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2.4 Đối với các trường THCS:
- Đối với Ban giám hiệu:
Hiệu trưởng cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của
HĐGDNGLL trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
Mỗi trường THCS cần phải thành lập một ban HĐGDNGLL và phân công
một đồng chí trong Ban giám hiệu trực tiếp lãnh đạo, theo dõi, điều hành hoạt động
chung của nhà trường, tránh sự chồng chéo trong quá trình tổ chức hoạt động.
Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất, tài liệu (mua đủ sách
cho GVCN lớp) các phương tiện cần thiết cho việc tổ chức hoạt động. Tập huấn
cho đội ngũ giáo viên, chỉ đạo điểm để nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động cho
các lớp.
Cần huy động, khai thác được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng giáo
dục trong và ngoài nhà trường cùng tham gia. Theo dõi, kiểm tra đánh giá thường
xuyên việc tổ chức hoạt động của các lớp. Để từ đó kịp thời biểu dương, động
viên, khen thưởng các giáo viên và tập thẻ lớp đã làm tốt. Bên cạnh đó kịp thời uốn
nắn, điều chỉnh những đơn vị chưa làm tốt mảnh hoạt động này.
- Đối với các giáo viên chủ nhiệm:
Hàng năm cần được bồi dưỡng, tập huấn một cách bài bản. Có nhiều thời
gian để nghiên cứu, soạn bài, thiết kế hoạt động và tổ chức thực hành ngay trong
các đợt tập huấn. Biết hướng dẫn học sinh tập luyện các kỹ năng cần thiết để tổ
chức hoạt động cụ thể.
Nắm chắc nội dung, chương trình để từ đó thiết kế các hoạt động một cách
hợp lý, phù hợp với đặc điểm tình hình học sinh của lớp mình, trong điều kiện cho
phép.
Cần thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động cụ thể, chỉ ra
những ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức. Phản ánh và đề xuất kịp thời các
phương án tổ chức hoạt động với BGH nhà trường.
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sức của HS. Bằng mọi giải pháp giúp HS tự điều khiển được các chương trình hoạt
động; tự đánh giá xếp loại sau mỗi hoạt động.
Luôn bám sát tình hình chính trị, thời sự và kinh tế xã hội của địa phương.
Đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động để tạo hứng thú cho học sinh khi
tham gia. Bên cạnh đó cần lôi cuốn được các tập thể và cá nhân trong xã hội vào
quá trình tổ chức hoạt động cho học sinh.
- Đối với Tổng phụ trách Đội:
Ngay từ đầu năm học cần xây dựng một kế hoạch hoạt động cụ thể cho
mảng công tác Đội dựa trên cơ sở chương trình HĐGDNGLL do Bộ GD&ĐT ban
hành và chương trình công tác Đội hàng năm của cấp trển để tránh sự chồng chéo
trong quá trình tổ chức hoạt động tại trường mình.
Phải biết phối kết hợp chặt chẽ với các giáo viên chủ nhiệm lớp để nâng cao
hiệu quả giáo dục và hoàn thành tốt các chương trình kế hoạch đề ra trong năm.
2.5 Chính quyền địa phương:
+ Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong tổ chức, quản lí các HĐGDNGLL
cho học sinh.
+ Tạo điều kiện và hỗ trợ về vật chất, kinh phí và các điều kiện cho
HĐGDNGLL cho học sinh.
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