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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài  

Thế kỷ 21 - thế kỷ mà mỗi con người là kết hợp của tri thức, năng lực và 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là yếu tố quyết định tốc độ phát triển bền vững của 

đất nước. Khai thác tài nguyên con người là phương hướng chung của tất cả các 

nước trong thế kỷ này. Đối với Việt Nam, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội 

bền vững, Đảng và nhà nước đã tập trung đưa ra các quyết sách lãnh đạo, đầu tư cho 

giáo dục, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, đầu tư có hiệu quả nhất nhằm 

đưa chất lượng giáo dục Việt Nam từng bước phát triển ngang tầm với các nước 

tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp 

hành Trung Ương Đảng khoá 8 khẳng định “Giáo dục-đào tạo là quốc sách hàng 

đầu”. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 9 nhấn mạnh “Phát triển giáo dục- đào tạo là 

một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã 

hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Các nghị quyết của Đảng, quan điểm 

của Nhà nước Việt Nam đã khẳng định vai trò của con người trong sự nghiệp phát 

triển của đất nước cũng như khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục trong sự 

nghiệp phát triển con người. Đồng thời nhấn mạnh con người phát triển toàn diện 

không chỉ giỏi về tri thức  khoa học mà còn cần có hệ thống năng lực cơ bản để đáp 

ứng những yêu cầu ngày một cao của xã hội . Vì vậy hoạt động giáo dục ở nhà 

trường phổ thông không còn đóng khung trong các giờ dạy văn hóa trên lớp mà còn 

phải bao gồm các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL ) nhằm rèn 

luyện những kỹ năng cơ bản cho học sinh, góp phần giáo dục nên những con người 

đáp ứng được những yêu cầu ngày một cao của xã hội. 

HĐGDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục trong nhà trường THCS. 

Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài các giờ học văn hóa ở trên lớp. 

HĐGDNGLL gắn bó chặt chẽ với hoạt động dạy học, là con đường gắn lí thuyết với 

thực tiễn, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình 

cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL là điều kiện tốt nhất để rèn luyện 
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các kỹ năng cơ bản, phát huy vai trò chủ thể, phát triển tính tích cực, chủ động ở 

học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục đặt ra đối với bậc THCS . 

Một trong những điều kiện để thực hiện tốt chương trình HĐGDNGLL là đội 

ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường THCS. Tại hội 

nghị quốc tế “ Bàn về giáo dục cho thế kỷ 21” tại Giơnevơ Thụy Sĩ, vấn đề giáo 

viên được nhấn mạnh: “ Muốn có nền giáo dục tốt cần có đội ngũ giáo viên  tốt, 

giáo viên là người quyết định chất lượng giáo dục”. Người giáo viên trước hết phải 

là người có kiến thức chuyên môn sâu, rộng, có kinh nghiệm giáo dục phong phú và 

có nghệ thuật sư phạm. Để đáp ứng những yêu cầu ngày một cao của xã hội đối với 

việc giáo dục học sinh, cùng với việc trang bị hệ thống tri thức, vấn đề rèn luyện 

những kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, không thể 

thiếu của các trường sư phạm. 

Trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) nằm trong hệ thống trường dạy nghề đào 

tạo giáo viên tiểu học và THCS . Một trong những mục tiêu của nhà trường là đào 

tạo các giáo viên có khả năng giảng dạy và làm tốt công tác giáo dục học sinh. Vì 

vậy sinh viên cần được trang bị hệ thống tri thức và kỹ năng để thực hiện tốt các 

nhiệm vụ của người giáo viên trong giai đoạn hiện nay, trong đó có nhiệm vụ hướng 

dẫn học sinh THCS tổ chức các HĐGDNGLL . 

Thực tế trong quá trình đào tạo những năm vừa qua, cụ thể trong các đợt 

thực hành, thực tập sư phạm cho thấy sinh viên năm thứ 2, 3 còn gặp nhiều lúng 

túng khi phải hướng dẫn học sinh THCS tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung, 

HĐGDNGLL nói riêng. Để khắc phục tình trạng trên, cần thiết phải nghiên cứu một 

cách cơ bản quá trình rèn luyện hệ thống kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Điều đó sẽ 

góp phần nâng cao hiệu quả quá trình rèn luyện hệ thống kỹ năng sư phạm cho sinh 

viên CĐSP. 

Với những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu “ Rèn luyện kỹ 

năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho sinh viên CĐSP’’ 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, đánh giá thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, xác định nội dung kỹ năng tổ chức 
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HĐGDNGLL và đề xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng này nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo giáo viên của trường CĐSP, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. 

3. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động rèn luyện NVSP cho sinh viên CĐSP. 

3.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL và biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

+ Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP ( Giáo viên THCS trong tương lai ). 

+ Tiến hành khảo sát thực trạng tại các trường CĐSP Hà Nội, CĐSP Hưng 

Yên, CĐSP Thái Bình và một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội, Thái Bình. 

+ Tổ chức thực nghiệm sư phạm tại trường CĐSP Hà Nội. 

4. Giả thuyết khoa học 

Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên CĐSP. Việc tổ chức rèn luyện kỹ năng này 

ở các trường CĐSP trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định. Để 

đáp ứng yêu cầu yêu cầu đào tạo giáo viên THCS hiện nay thì quá trình triển khai 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải 

quyết. Nếu xây dựng được nội dung, các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL và xác định được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình này để 

tạo ra các tác động đồng bộ thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên, tiến đến mục đích cao hơn là nâng cao chất lượng 

đào tạo giáo viên của trường CĐSP. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

5.1.1. Làm sáng tỏ một số lí luận về HĐGDNGLL, rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 
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5.1.2. Đánh giá thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên của các trường CĐSP. 

5.1.3. Xây dựng các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức  HĐGDNGLL và 

thực nghiệm một số biện pháp đã đề xuất. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu lí luận. 

Sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát hoá 

các nguồn tài liệu lí luận và thực tiễn có liên quan nhằm xây dựng cơ sở lí luận của 

đề tài nghiên cứu . 

6.2. Nhóm các phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn. 

6.2.1. Phƣơng pháp điều tra giáo dục 

Tiến hành điều tra khảo sát trên các đối tượng: Giáo viên THCS, giảng viên 

CĐSP, sinh viên CĐSP để tìm ra những thông tin cần thiết phục vụ cho hướng 

nghiên cứu của luận án. 

6.2.2. Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm 

Tiến hành quan sát trong các giờ tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS do 

sinh viên CĐSP hướng dẫn trong các đợt thực tập sư phạm tại các trường THCS . 

6.2.3. Phƣơng pháp phỏng vấn 

Tiến hành trao đổi phỏng vấn các giáo viên THCS, Tổng phụ trách Đội, 

giảng viên CĐSP nhằm tìm hiểu những nhận xét, đánh giá của họ về những kỹ 

năng, những biện pháp cần thiết để rèn luyện kỹ năng cho sinh viên CĐSP. Trao 

đổi với sinh viên CĐSP nhằm tìm hiểu nhận thức của các em về tầm quan trọng của 

việc rèn kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL, mức độ đạt được của kỹ năng và những khó 

khăn, thuận lợi của các em trong quá trình rèn luyện để xác định các biện pháp rèn 

luyện hợp lý. 

6.2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 

Nghiên cứu sản phẩm của giáo viên, của sinh viên CĐSP như kế hoạch, 

chương trình, giáo án thiết kế HĐGDNGLL, đồ dùng, cơ sở vật chất cần thiết để tổ 

chức các hoạt động. Nghiên cứu kế hoạch, chương trình, báo cáo, quyết định... về 
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triển khai HĐGDNGLL của các trường THCS để định hướng cho quá trình rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

6.2.5. Phƣơng pháp chuyên gia 

Hỏi ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các cán bộ quản lí... có am hiểu 

về HĐGDNGLL để được góp ý về việc đánh giá thực trạng và đề xuất các biện 

pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên. 

6.2.6. Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm 

Tiến hành nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm của các giáo viên chủ nhiệm lớp 

có kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS, có kinh nghiệm hướng 

dẫn sinh viên CĐSP trong hoạt động thực tập sư phạm. Tổng kết kinh nghiệm của 

các giảng viên CĐSP trong quá trình hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng NVSP. 

6.2.7. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 

Để chứng minh tính hợp lí, khả thi của các biện pháp đề xuất, chúng tôi sử 

dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm với một số biện pháp trong khuôn khổ thời 

gian, điều kiện nghiên cứu luận án tiến sĩ cho phép. 

6.3. Nhóm phƣơng pháp xử lí số liệu 

Sử dụng các công thức toán học với phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để: Mô 

tả giá trị trung bình, tỉ lệ %, hệ số tương quan, kiểm tra độ tin cậy của các số %... Sử 

dụng phép so sánh giá trị trung bình, hệ số tương quan, kiểm chứng T – Test… Sử 

dụng các phần mềm tin học khác để vẽ sơ đồ, đồ thị, biểu bảng. 

7. Những luận điểm bảo vệ 

- Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL bao gồm nhiều kỹ năng thành phần, có mối 

quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Việc xác định kỹ năng thành phần trong kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL là một yêu cầu cần thiết để rèn luyện kỹ năng đó cho sinh 

viên CĐSP. 

- Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL luôn bị chế ước, chi phối bởi những điều 

kiện, yếu tố khách quan và chủ quan. Việc xác định mối quan hệ lôgíc đó là một 

trong các cơ sở của việc đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 
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- Xác định được các biện pháp hợp lí để rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quá trình phát triển năng lực sư phạm 

cho sinh viên CĐSP. 

8. Những đóng góp mới của luận án 

- Góp phần làm sáng tỏ và sâu sắc thêm hệ thống lí luận về rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. Xác định kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP bao gồm 12 kỹ năng thành phần được phân chia 

thành 4 nhóm chính. Đồng thời phân tích nội dung của từng kỹ năng và mối quan hệ 

giữa các kỹ năng thành phần đó. 

- Đánh giá khách quan những thành tựu và tồn tại của việc rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên ở các trường CĐSP. Đó là cơ sở thực tiễn để đề 

xuất các biện pháp rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục hiện nay. 

- Xây dựng 5 biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên CĐSP bao gồm: Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP; Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL; 

Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP; Hình thành động cơ rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP; Tăng cường cơ sở vật 

chất kỹ thuật trong quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Xác định các 

điều kiện cần đảm bảo để thực hiện có hiệu quả các biện pháp đó trong quá trình  

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho 

sinh viên CĐSP và các tài liệu mẫu phục vụ quá trình rèn luyện kỹ năng này. 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN 

CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

 

1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Nghiên cứu ở nƣớc ngoài 

*Nghiên cứu về kỹ năng và kỹ năng tổ chức hoạt động 

 Kỹ năng là vấn đề được nhiều tác giả ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Đặc 

biệt từ nửa cuối của thế kỷ XIX sang đến thế kỉ thứ kỉ thứ XX, cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của các ngành khoa học trong đó có tâm lí học (TLH), giáo dục học 

(GDH), vấn đề kỹ năng được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Nhìn tổng thể, có thể 

nhận thấy hai xu hướng chính: 

- Xu hướng thứ nhất: Nghiên cứu kỹ năng trên cơ sở của TLH hành vi. 

 Đại diện của xu hướng này là các tác giả như J.Watson, B.F.Skinner, 

E.L.Toocđai, E.Tolman, K.Hull ... J. Watson, người sáng lập trường phái TLH hành 

vi đã khẳng định TLH phải lấy hành vi của con người – các dữ liệu có thể đo đạc 

được, quan sát được, dự đoán được để làm đối tượng nghiên cứu. 

 Dựa trên quan điểm duy vật máy móc về con người, các nhà TLH theo chủ 

nghĩa hành vi mới đã nghiên cứu sâu hơn về cơ chế của hành vi. Cụ thể là nghiên 

cứu về điều gì đã xảy ra giữa S – R (kích thích – phản ứng hay hành vi) và đã chỉ ra 

những yếu tố tham gia vào quá trình tạo ra R là lý lẽ, ý định, chương trình, hình 

ảnh, tri thức… Những nghiên cứu của các nhà khoa học phương Tây về các vấn đề  

hình thành kỹ năng, kỹ xảo lao động đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng 

suất trong các nhà máy, xí nghiệp.    

 - Xu hướng thứ hai: Nghiên cứu kỹ năng trên cơ sở TLH hoạt động  

Kỹ năng là một trong những vấn đề được nhiều nhà TLH Xô viết nghiên 

cứu. Các công trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau về kỹ năng 

nhưng chúng tôi nhận thấy có thể phân thành một số những nội dung nghiên cứu 

chính như sau: 
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Nghiên cứu về điều kiện hình thành kỹ năng: Các tác giả như B.F.Lomov, 

V.I.Dưcova, A.V.Petrovxki, V.A.Krutetxki, V.X.Cudin ... đều thống nhất rằng: điều 

kiện hình thành kỹ năng chính là các tri thức và kinh nghiệm mà cá nhân đã lĩnh hội 

được trước đó. Muốn hình thành kỹ năng ở một lĩnh vực hoạt động nào  trước tiên 

phải có tri thức về hoạt động đó. Trên cơ sở tri thức cộng với vốn kinh nghiệm đã 

có, nếu được luyện tập nhiều lần theo một định hướng nhất định sẽ cho các kỹ năng 

hành động như mong muốn. 

 Nghiên cứu về mức độ hình thành kỹ năng: Với công trình nghiên cứu “Hình 

thành kỹ năng, kỹ xảo cho sinh viên trong điều kiện của nền giáo dục đại học” 

X.I.Kixegof đã phân tích khá sâu sắc khái niệm kỹ năng. Ông là người  đầu tiên nêu 

lên sự phân biệt hai loại kỹ năng: kỹ năng bậc thấp (hay còn gọi là kỹ năng nguyên 

sinh) được hình thành qua các hoạt động giản đơn, nó là cơ sở hình thành kỹ xảo. 

Kỹ năng bậc cao (kỹ năng thứ sinh) – mà cơ sở của nó là tri thức và các kỹ xảo [36]. 

 Nghiên cứu mối quan hệ giữa kỹ năng và kỹ xảo: Tuy có quan niệm khác 

nhau nhưng các nghiên cứu đều cho rằng kỹ năng thường có liên quan đến việc vận 

dụng kinh nghiệm cũ trong việc thực hiện những hành động mới, trong những điều 

kiện mới. Còn kỹ xảo là những dạng hành vi đã được củng cố vững chắc đáp ứng 

những điều kiện hoạt động không thay đổi. Kỹ năng và kỹ xảo cùng được hình 

thành trên cơ sở luyện tập trong thực tiễn.  

Nghiên cứu mối quan hệ giữa kỹ năng và năng lực: Các nhà khoa học thường 

đặt kỹ năng trong mối liên hệ với năng lực vì kỹ năng chính là một thành phần 

không thể thiếu của năng lực, kỹ năng và năng lực có quan hệ mật thiết với nhau. 

Các tác giả như: B.M. Cheplôp, A.N.Lêônchep, A.G. Côvaliôp… đều khẳng định: 

Muốn phát triển năng lực cần nắm vững tri thức và vận dụng sáng tạo những kỹ 

năng, kỹ xảo đã có vào hoạt động thực tiễn.   

 Tác giả K.K.Platônôp và G.G.Gôlubev cũng chỉ rõ: Kỹ năng là điều kiện 

quan trọng để hình thành năng lực, ngược lại năng lực lại chi phối kỹ năng. Năng 

lực giúp cho kỹ năng được hình thành nhanh chóng và ổn định, nếu không có năng 

lực trong lĩnh vực hoạt động nào đó thì khó có thể hình thành kỹ thuật hành động 
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chính xác, thành thạo. Năng lực còn thúc đẩy sự hình thành kỹ năng không chỉ trong 

một lĩnh vực hoạt động mà còn giúp hình thành kỹ năng trong các lĩnh vực hoạt 

động khác tương đương. Điều này rất có ý nghĩa trong nghiên cứu để hình thành hệ 

thống kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, góp phần nâng cao năng lực sư phạm cho sinh 

viên [45]. 

Nghiên cứu về kỹ năng tổ chức hoạt động là hướng  nghiên cứu được phát 

triển từ đầu thế kỷ XX trở lại đây.  

Các nhà Tâm lý học, Xã hội học phương Tây đã đi sâu nghiên cứu về kỹ năng 

tổ chức, lãnh đạo. Điển hình là các tác giả: W.Benis, Mc.Call & Lombardo, R.Balke, 

G.A.Yulk, G.Courtois, A.Makenzic v.v... Tác giả G.A.Yulk trong cuốn “Leadership 

in organization” (Người lãnh đạo trong một tổ chức) đã đưa ra những kỹ năng tổ 

chức đặc trưng của một người lãnh đạo thành công, đó là: Thông minh, kỹ năng nhận 

thức tốt,  sáng tạo, khôn khéo, kỹ năng nói hoạt bát, có sức thuyết phục, thông thạo về 

các phương diện xã hội... A.Makenzic trong cuốn “Cạm bẫy thời gian” đã phân tích 

các kỹ năng tổ chức hoạt động và nhấn mạnh đến kỹ năng lập kế hoạch và kỹ năng 

làm chủ thời gian là 2 nhóm kỹ năng chìa khóa [42]. Những nghiên cứu của các tác 

giả phương Tây đã đóng góp những thành tựu đáng kể trong sự phát triển các lĩnh 

vực hoạt động trong xã hội, đặc biệt là lao động sản xuất. 

Từ những năm 60 – 70, các nhà Tâm lý học Xô viết  cũng chú ý nhiều đến kỹ 

năng tổ chức hoạt động. Đó là các nghiên cứu của N.V.Cudơmina, A.G.Côvaliôv, 

P.M.Kecgientxev, L.I.Umanxki, A.N.Lutoskin, L.T.Tiuptia... Tài liệu “Những 

nguyên lý của công tác tổ chức” của P.M.Kecgientxev đã nghiên cứu về công tác tổ 

chức ở mức độ khái quát nhất.  Trong tài liệu, ông đã nêu lên cụ thể 7 yếu tố cơ bản 

của công tác tổ chức và đến nay  vẫn được coi là những yếu tố nền tảng trong việc 

tổ chức hoạt động [35]. Trong cuốn “ Tâm lý học về công tác của Bí thư chi đoàn”,  

L.I.Umanxki và A.N.Lutoskin đã nêu lên cấu trúc của hoạt động tổ chức bao gồm 9 

hành động được sắp xếp theo trình tự từ mở đầu đến khi kết thúc hoạt động. Những 

bước tiến hành đó được mô tả khá đầy đủ, chi tiết, có thể vận dụng trong công tác tổ 

chức các hoạt động tập thể cho học sinh [69]. 
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* Nghiên cứu về HĐGDNGLL  

 HĐGDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo dục toàn diện, góp phần phát 

triển toàn diện nhân cách cho thế hệ sau. Vấn đề phát triển con người toàn diện luôn 

được sự quan tâm của các nhà giáo dục nổi tiếng trong từng thời kỳ phát triển của 

lịch sử. Đó là các quan điểm giáo dục của Thomas More, J.A.Coomenxki, 

Petxtalogi, Robet Owen...  

 Song quan điểm con người phát triển toàn diện thực sự được nghiên cứu một 

cách khoa học từ khi học thuyết giáo dục Mác – xit ra đời. Học thuyết giáo dục của 

C. Mác và P.Ăng ghen là một bộ phận của chủ nghĩa cộng sản khoa học, nó được 

hoàn thiện dần bằng tư tưởng giáo dục vĩ đại của V.I.Lênin, cống hiến xuất sắc của 

N.K.Crupxkaia, A.S.Makarencô và các nhà giáo dục học Xô viết khác. 

 Các nhà giáo dục ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Canađa, Mỹ, 

Ôxtrâylia, Singapor, Hàn quốc…đều luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của 

học sinh.. Trong các trường học đều tổ chức các trung tâm văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục thể thao, giáo dục kỹ năng sống… cho học sinh, tạo các điều kiện để học sinh 

được tham gia các hoạt động xã hội đa dạng và phong phú. Tuy nhiên theo quan 

điểm của họ đó là các HĐGDNGLL mang tính tự nguyện, tình nguyện vì lợi ích xã 

hội chứ không phải là một chương trình giáo dục chính thức trong nhà trường.  

* Nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  cho sinh viên sư phạm 

 Việc nghiên cứu quá trình rèn luyện hệ thống kỹ năng tổ chức hoạt động giáo 

dục nhằm hình thành năng lực nghề nghiệp cho người giáo viên luôn được quan tâm 

nghiên cứu,  đặc biệt là đối với các nước XHCN. 

 Từ những năm 50 của thế kỷ XX, các nhà TLH, GDH Xô-viết đã  có nhiều 

công trình nghiên cứu về việc rèn luyện hệ thống kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho 

người giáo viên nói chung và rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục nói 

riêng. Điển hình là các công trình nghiên cứu của N.V. Cudơmina về “Hình thành 

các năng lực sư phạm”, O.A.Apđulinna – “Bàn về kỹ năng sư phạm”, X.I.Kixegôf 

“Hình thành các kỹ năng, kỹ xảo sư phạm trong điều kiện giáo dục đại học” [36]… 
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Các tác giả đều khẳng định rèn luyện kỹ năng phải được tiến hành thông qua hoạt 

động, được lặp lại nhiều lần với mức độ khó khăn ngày một cao, trong các tình 

huống sư phạm giả định và tình huống thực. Việc rèn luyện kỹ năng sư phạm nhất 

thiết phải thường xuyên được kiểm tra, điều chỉnh. Yếu tố tích cực rèn luyện của 

chủ thể quyết định trực tiếp đến hiệu quả quá trình rèn luyện này.  

 Ở các nước phương Tây và các quốc gia như Canađa, Mỹ, Anh, Ôxtrâylia... 

các nhà khoa học thường dựa trên thành tựu của Tâm lý học hành vi và Tâm lý học 

chức năng để tổ chức thực hành rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, 

trong đó có sinh viên ngành sư phạm [1], [2], [43], [44]. Tuy nhiên qua các công 

trình nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm có thể nhận thấy những 

nghiên cứu thường thiên nhiều về kỹ năng dạy học. Các đề tài nghiên cứu về hệ 

thống kỹ năng giáo dục còn ít được đề cập tới, đặc biệt là những nghiên cứu về rèn 

luyện kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.  

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nƣớc 

 * Nghiên cứu về kỹ năng tổ chức hoạt động    

 Vấn đề nghiên cứu về kỹ năng cũng được nhiều tác giả trong nước quan tâm, 

đặc biệt là trong những năm gần đây. Phần lớn các tác giả Việt Nam thường vận 

dụng những kết quả nghiên cứu của các tác giả Xô viết  vào việc nghiên cứu kỹ 

năng trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể. Điển hình là các tác giả: Trần Trọng 

Thủy, Nguyễn Như An, Lê Khánh Bằng, Nguyễn Quang Uẩn, Trần Quốc Thành… 

đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về kỹ năng, vạch ra những hướng đi cơ 

bản ở góc độ lý luận cũng như thực tiễn cho nhiều đề tài nghiên cứu sau này. 

 Nhiều tác giả Việt Nam đã lấy đối tượng nghiên cứu là các kỹ năng cần hình 

thành ở học sinh, sinh viên trong học tập một môn học cụ thể hoặc trong một lĩnh 

vực hoạt động nhất định. Điển hình là các tác giả: Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị 

Mùi, Cao Thị Thặng, Đỗ Thị Châu, Nguyễn Phụ Thông Thái, Trịnh Văn Biền… 

Ngoài các đề tài nghiên cứu lấy đối tượng là hoạt động nhận thức của người học, 

còn có các công trình nghiên cứu về kỹ năng hoạt động thuộc các lĩnh vực khác như 
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Hoàng Thị Anh nghiên cứu về kỹ năng giao tiếp sư phạm, Đào Thanh Âm nghiên 

cứu kỹ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo, Ngô Công Hoàn nghiên 

cứu kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cô giáo với trẻ em, Nguyễn Thanh Bình nghiên 

cứu về giáo dục kỹ năng sống theo quan điểm của UNESCO, Đặng Thành Hưng 

nghiên cứu cơ sở lý luận và khung chuẩn của hệ thống kỹ năng học tập hiện đại ở 

các cấp học phổ thông, về vấn đề tiêu chí để nhận diện và đánh giá kỹ năng nói 

chung và kỹ năng dạy học nói riêng. Tạ Thị Ngọc Thanh nghiên cứu về vấn đề xây 

dựng trắc nghiệm đánh giá kỹ năng nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi... Các 

công trình nghiên cứu về kỹ năng ở Việt Nam đã xây dựng lý thuyết về kỹ năng 

tương đối đầy đủ và phong phú, có khả năng ứng dụng để nâng cao chất lượng trong 

công tác đào tạo đối với các cấp học, ngành học.  

 Nghiên cứu về kỹ năng tổ chức hoạt động cũng đã được một số nhà nghiên 

cứu quan tâm đến. Tác giả Trần Quốc Thành nghiên cứu “Kỹ năng tổ chức trò chơi 

của chi đội trưởng chi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” [59]. Đây là một 

trong những công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam đã vận dụng lý luận về kỹ 

năng, kỹ năng tổ chức để nghiên cứu kỹ năng tổ chức một hoạt động cụ thể - hoạt 

động trò chơi của thiếu nhi.  Tác giả Hoàng Thị Oanh với công trình “Nghiên cứu 

kỹ năng tổ chức hoạt động chơi cho trẻ 5 tuổi của sinh viên CĐSP mẫu giáo” đã 

phân tích kỹ năng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ bao gồm một hệ thống 28 kỹ 

năng được chia thành 5 nhóm. Ngoài ra còn có những nghiên cứu về kỹ năng tổ 

chức hoạt động như : “ Kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên mẫu giáo” 

của Mai Bích Thu; “Tìm hiểu quá trình hình thành kỹ năng tổ chức nghiên cứu khoa 

học giáo dục cho sinh viên các trường ĐHSP” của Nguyễn Thị Hảo; “ Bước đầu 

tìm hiểu việc rèn luyện kỹ năng tổ chức công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên năm 

thứ 2 ở các trường ĐHSP” của Bùi Thị Mùi v.v. Các nghiên cứu này cũng đã góp 

phần làm phong phú thêm những ứng dụng của lý luận về kỹ năng tổ chức vào từng 

lĩnh vực hoạt động cụ thể. Nhìn chung ở Việt Nam những công trình nghiên cứu về 

kỹ năng tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục còn chưa nhiều. 
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 * Nghiên cứu về HĐGDNGLL  

 Ở Việt Nam , HĐGDNGLL luôn được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. 

Từ những năm 1990 trở về trước, HĐGDNGLL được coi là hoạt động ngoại khóa, 

được triển khai thực hiện tùy theo đặc điểm và điều kiện của từng trường, từng địa 

phương, vì vậy hiệu quả hoạt động còn thấp. Từ năm 1990 đến 1995, với những yêu 

cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục, HĐGDNGLL đã được định hướng rõ nét hơn. 

Từ sau năm 1995, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa HĐGDNGLL vào kế 

hoạch dạy học và giáo dục trong nhà trường phổ thông, có vị trí quan trọng như một 

môn học. Vì vậy những nghiên cứu về HĐGDNGLL chủ yếu nhằm vào việc xây 

dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa cho từng cấp học. Chương trình 

chính thức HĐGDNGLL ở THCS được ban hành theo quyết định số 03/2002/QĐ-

BGD&ĐT ngày 24/1/2002.  

 Vấn đề tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh các cấp từ tiểu học đến phổ thông 

trung học đã được quan tâm nghiên cứu. Điển hình là sự đóng góp của các tác giả 

Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Bùi Sĩ Tụng, Lê Thanh 

Sử….đã tập trung làm sáng tỏ các vấn đề: vị trí, mục tiêu, nội dung, các hình thức tổ 

chức của HĐGDNGLL, vai trò chủ thể của học sinh, các biện pháp quản lí, sự phối 

hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt 

HĐGDNGLL cho học sinh.... Ngoài ra các luận án của các tác giả: Lê Trung Trấn, 

Phạm Hoàng Gia, Phạm Lăng, Nguyễn Lê Đắc, Nguyễn Thị Thành, Huỳnh Thị Thu 

Hằng, Nguyễn Thị Việt Hà, Trần Anh Dũng, Nguyễn Bá Tước…về HĐGDNGLL 

cũng đã đóng góp về mặt lí luận và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả giáo dục của HĐGDNGLL trong trường phổ thông. Tuy nhiên trên thực tế, 

việc triển khai HĐGDNGLL hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Cần tiếp tục 

triển khai các nghiên cứu liên quan đến phương pháp, cách thức tổ chức, kỹ năng tổ 

chức của giáo viên, kỹ năng tự quản, tự tổ chức hoạt động của học sinh... để 

HĐGDNGLL  đạt hiệu quả cao hơn. 
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 * Nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  cho sinh viên sư phạm 

 Vấn đề rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên sư phạm đã 

được nhiều nhà giáo dục Việt Nam quan tâm nghiên cứu. Nhiều giáo trình, tài liệu 

được viết cho các hệ đào tạo sư phạm với các trình độ đại học, cao đẳng, cao đẳng 

tiểu học...  

 Trong bộ sách dùng cho giáo viên “Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ” 

từ lớp 6 đến lớp 9 do tác giả Hà Nhật Thăng(chủ biên) cùng với các cộng sự của 

mình đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở bậc THCS.  Đây là bộ sách cần thiết cho giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh 

viên CĐSP để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình [63], [64], [65], [66]. 

 Tác giả Nguyễn Dục Quang và Ngô Quang Quế đã biên soạn cuốn “Hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp” được dùng làm giáo trình chính thức trong chương 

trình đào tạo giáo viên THCS [49]. 

 Tác giả Hà Nhật Thăng và Nguyễn Dục Quang còn biên soạn “Tài liệu tập 

huấn bổ sung và cập nhật kiến thức cho giảng viên CĐSP ngành giáo dục công 

dân”. Trong tài liệu này, vấn đề những yêu cầu đối với sinh viên CĐSP trong việc 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đã được đề cập tới. Đó là nêu lên những 

yêu cầu về nhận thức mà sinh viên cần nắm vững,  hệ thống kỹ năng mà sinh viên 

cần rèn luyện. Tuy nhiên làm thế nào để rèn luyện hệ thống kỹ năng đó thì tài liệu 

lại không đề cập tới [59].  

 Gần đây nhất có công trình nghiên cứu của tác giả Huỳnh Mộng Tuyền về 

vấn đề “ Bồi dưỡng năng lực HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP”. Tác giả đã đặt 

sinh viên ở vị trí là chủ thể tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

do giáo viên CĐSP tổ chức. Quá trình này sẽ tạo ra một sản phẩm kép: sinh viên 

vừa tiếp thu kiến thức, vừa bồi dưỡng năng lực HDGDNGLL. Những kết quả 

nghiên cứu đó có tác dụng thiết thực trong quá trình đào tạo sinh viên [67].  

 Nhìn chung các công trình nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL  cho sinh viên sư phạm đã tiếp cận vấn đề ở các góc độ khác nhau, có 
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tính ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu sâu về nội 

dung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần hình thành cho sinh viên và các biện pháp 

tương ứng để rèn luyện kỹ năng đó. Đây chính là một khoảng còn bỏ trống, chưa 

được đề cập tới trong các nghiên cứu mà đề tài cần phải tập trung giải quyết để góp 

phần nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. 

1.2. Các khái niệm cơ bản 

1.2.1. Kỹ năng 

Khi nghiên cứu về kỹ năng, các nhà tâm lí học thường quan niệm kỹ năng là 

phương thức thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động mà 

con người đã nắm vững hay kỹ năng nghiêng về mặt kỹ thuật của hành động. 

V.A.Cruchetxki quan niệm kỹ năng là sự thực hiện một hành động hay một hoạt 

động nào đó nhờ sử dụng những thủ thuật hay những phương thức đúng đắn. Theo 

ông, chỉ cần nắm vững cách thức hành động là con người đã có kỹ năng chứ không 

cần tính đến kết quả của hành động [21]. Tác giả Trần Trọng Thuỷ cũng có quan 

niệm kỹ năng là mặt kỹ thuật của hành động, con người nắm được cách hành động 

tức là có kỹ thuật hành động và có kỹ năng [71]. 

Theo quan niệm trên, kỹ năng là phương thức thực hiện hành động phù hợp 

với mục đích và điều kiện hành động mà con người đã nắm rõ. Người có kỹ năng 

hoạt động trong lĩnh vực nào đó là người đã nắm vững tri thức về hoạt động, thực 

hiện đúng thứ tự các bước, các thao tác hành động. Các tác giả đều không nhấn 

mạnh đến kết quả đạt được của hoạt động. 

Một quan điểm khác về kỹ năng cũng được nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận 

và ứng dụng: kỹ năng là sự biểu hiện năng lực của con người, gắn kỹ năng là thành 

phần quan trọng nhất của  năng lực. Theo tác giả X.I.Kixegof: “ Kỹ năng là sự thực 

hiện có kết quả một động tác hay một hoạt động nào đó phức tạp hơn bằng cách lựa 

chọn và áp dụng cách thức đúng đắn, có chú ý đến những điều kiện nhất định”[36]. 

Người có kỹ năng không chỉ nắm vững tri thức lý thuyết về hành động mà phải biết 

vận dụng vào thực tế. Muốn có kỹ năng trước hết cần nắm vững tri thức về các thao 
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tác cấu thành hành động và cần có những kinh nghiệm phù hợp. Sự vận dụng những 

tri thức và kinh nghiệm đã có vào hành động thực và có kết quả phù hợp với nhiệm 

vụ ban đầu đặt ra. Vì vậy kỹ năng là một thành phần quan trọng, một biểu hiện của 

năng lực.  

Nhiều nhà nghiên cứu đã đi sâu phân tích kỹ năng trong mối quan hệ với tri 

thức, kỹ xảo và năng lực. Người có kỹ năng không chỉ hành động có kết quả trong 

một hoàn cảnh cụ thể mà còn phải đạt được những kết quả tương tự trong những 

điều kiện khác nhau [45]. Như vậy kỹ năng vừa có tính ổn định lại vừa mềm dẻo. 

Đa số các tác giả Việt Nam như Nguyễn Ánh Tuyết, Ngô Công Hoàn, Trần 

Quốc Thành, Nguyễn Thạc, Hoàng Anh…cũng có quan niệm cho rằng kỹ năng là 

khả năng của con người sử dụng các kiến thức và kỹ xảo của mình một cách có kết 

quả trong quá trình hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Muốn có kỹ năng 

trước hết cần nắm vững tri thức về các thao tác cấu thành hành động và cần có nhữn 

kinh nghiệm đã có phù hợp.  

Tác giả Đặng Thành Hưng đã có quan điểm mới về vấn đề kỹ năng. Dựa trên 

các nghiên cứu về khoa học tâm lí và  khoa học giáo dục, tác giả đã khẳng định kỹ 

năng phải là những hành động thực tiễn chứ không phải là khả năng tiềm ẩn, không 

phải là những hành vi tự động hóa ở con người. “ Kỹ năng  là một dạng hành động 

được thực hiện tự giác dựa trên những tri thức về công việc, khả năng vận động và 

những điều kiện sinh học – tâm lí khác của cá nhân (chủ thể có kỹ năng đó) như 

nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá nhân... để đạt được kết quả theo mục đich, 

tiêu chí đã định hoặc mức độ thành công theo chuẩn hay qui định”[32, trg77]. Tác 

giả đã nhấn mạnh kỹ năng phải là cái có thật, đã được thực hiện chứ không phải là 

khả năng có thể có ở mỗi cá nhân. Tác giả Đặng Thành Hưng đã chỉ rõ bản chất của 

kỹ năng chính là những hành vi, hành động được cá nhân thực hiện tự giác và thành 

công xét theo những yêu cầu, qui tắc, tiêu chuẩn nhất định. Vì kỹ năng là một dạng 

hành động nên kỹ năng bao gồm một hệ thống các thao tác hay kỹ thuật cấu thành 

hành động, trình tự thực hiện các thao tác, quá trình điều chỉnh hành động và nhịp 

độ, cơ cấu thời gian thực hiện hành động.  
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 Từ các phân tích trên, chúng tôi nhận thấy để hình thành và phát triển kỹ 

năng về một lĩnh vực hoạt động nào đó cần hội đủ các yếu tố sau: 

+ Chủ thể hành động phải có tri thức và kinh nghiệm về cách thức thực hiện 

hành động: Mục đích, điều kiện, trình tự thực hiện các thao tác hành động… 

+ Chủ thể phải thực hiện được những hành động có ý thức dựa trên sự vận 

dụng những tri thức và kinh nghiệm đã có về lĩnh vực hoạt động đó vào trong từng 

trường hợp cụ thể, có sự kết hợp các yếu tố tâm lý khác như thái độ, tình cảm, động 

cơ cá nhân, ý chí... 

+ Sau khi thực hiện kỹ năng phải đạt được kết quả theo mục tiêu đặt ra. 

+ Có thể đạt kết quả tương tự trong những điều kiện đã thay đổi. 

Như vậy theo quan niệm của chúng tôi:“Kỹ năng là những dạng hành động 

dựa trên sự vận dụng có kết quả những tri thức và kinh nghiệm đã có vào thực 

tiễn nhằm đạt được những mục tiêu đề ra”. 

1.2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

 *Hoạt động giáo dục  

Hoạt động giáo dục (theo nghĩa hẹp) và hoạt động dạy học là 2 bộ phận của 

hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) hướng đến sự phát triển toàn diện nhân cách 

cho học sinh. Chức năng trội của dạy học là trang bị tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và 

phát triển trí tuệ cho người học. Còn chức năng trội của hoạt động giáo dục chính là 

giáo dục cho học sinh ý thức về hệ thống những chuẩn mực xã hội, hình thành thái 

độ, niềm tin vào những chuẩn mực đó, rèn luyện những hành vi, kỹ năng, thói quen 

hành động theo chuẩn mực mà xã hội đề ra. 

Hoạt động giáo dục trong phạm vi đề tài nghiên cứu thuộc nghĩa hẹp, mục 

đích của hoạt động giáo dục là hướng vào sự phát triển những phẩm chất nhân cách 

và kỹ năng hoạt động cho học sinh. 

* Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

HĐGDNGLL chính là những hoạt động giáo dục được nhà trường tổ chức 

nhằm góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. Các hoạt động giáo dục 
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này được thực hiện ngoài các giờ học chính khóa trên lớp, do nhà trường và đội ngũ 

giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức, có sự phối hợp với các tổ chức Đoàn, Đội và 

gia đình, xã hội cùng tham gia. 

- Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “HĐGDNGLL là việc tổ chức giáo dục thông 

qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học kỹ thuật, lao động công ích, hoạt 

động xã hội, hoạt động nhân văn, văn hoá nghệ thuật, thẩm mỹ, thể dục thể thao, 

vui chơi giải trí…để giúp các em hình thành và phát triển nhân cách”[26, trg7]. 

- Tác giả Phạm Thị Minh Hạnh quan niệm: “HĐGDNGLL là những hoạt 

động được tổ chức ngoài giờ học các môn ở trên lớp, diễn ra trong hay ngoài nhà 

trường, được tổ chức nhằm giáo dục học sinh theo mục tiêu giáo dục đề ra, là sự 

nối tiếp hoạt động giáo dục trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo 

nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động ở học sinh” [24, trg12].  

 Các tác giả khác như Nguyễn Dục Quang, Bùi Sỹ Tụng, Nguyễn  Ngọc 

Quỳnh Giao… mặc dù không đưa ra khái niệm về HĐGDNGLL song đều  thống 

nhất quan điểm khi nói về HĐGDNGLL  bao gồm: 

 + HĐGDNGLL gắn bó mật thiết với hoạt động dạy học, là sự tiếp nối của 

hoạt động dạy học nhằm củng cố và vận dụng những tri thức đã học vào thực tế 

cuộc sống. 

 + HĐGDNGLL góp phần tích cực trong việc hình thành những kỹ năng cơ 

bản của con người mới đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước. 

 Như vậy có thể hiểu: HĐGDNGLL là những hoạt động giáo dục được tổ 

chức ngoài giờ học các môn học nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn 

diện nhân cách học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. 

1.2.3. Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

* Kỹ năng tổ chức hoạt động 

Hoạt động của con người chỉ có hiệu quả khi nó được tiến hành một cách có 

tổ chức, một cá nhân hoạt động có hiệu quả phải biết tự sắp xếp, bố trí kế hoạch 
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hoạt động hợp lí. Một nhóm người hay một tập thể muốn cùng hoạt động chung để 

đạt được mục tiêu đề ra lại càng cần có tổ chức. Vì vậy vấn đề tổ chức hoạt động và 

kĩ năng tổ chức hoạt động được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Theo 

L.I.Umanxki: “Kỹ năng tổ chức hoạt động là khả năng của người tổ chức làm việc 

có hiệu quả trong những tình huống khác nhau” [69]. P.M.Kegientev nghiên cứu về 

“Những nguyên tắc trong công tác tổ chức” đã nêu ra các kỹ năng chủ đạo của tổ 

chức hoạt động là: Kỹ năng tổ chức tập thể và các mối quan hệ trong tập thể; Kỹ 

năng lập kế hoạch công việc; Kỹ năng thống nhất công việc của cá nhân và của tập 

thể; Kỹ năng kiểm tra, đánh giá; Kỹ năng tính toán phương pháp tổ chức và ra chỉ 

thị kịp thời [35,trg 42]. Còn theo tác giả Trần Quốc Thành: “Kỹ năng tổ chức là sự 

thực hiện có hiệu quả một hệ thống hành động của một hoạt động chung nào đó 

bằng cách vận dụng những tri thức về hoạt động đó, thống nhất hành động của mọi 

người nhằm đạt được mục đích chung trong những điều kịên cho phép”[59,trg49].  

 Như vậy các tác giả cùng thống nhất quan điểm kỹ năng tổ chức hoạt động 

là sự vận dụng tri thức tổ chức vào thực tiễn hoạt động. Tri thức tổ chức bao gồm 

những hiểu biết về công tác tổ chức, hiểu rõ mục đích, nhu cầu của hoạt động, đặc 

điểm cá nhân hay tập thể tham gia hoạt động, các quy tắc, các bước tổ chức, cách 

phối hợp, thương lượng với nhau …Trên cơ sở đó, con người vận dụng những tri 

thức tổ chức, kết hợp với những hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động để tổ chức 

hoạt động đạt hiệu quả mong muốn, kể cả trong những điều kiện hoạt động đã bị 

thay đổi. Đó chính là có kỹ năng tổ chức hoạt động. 

Kết hợp với khái niệm HĐGDNGLL, chúng tôi quan niệm: “Kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL là những hành động dựa trên sự vận dụng có hiệu quả 

những tri thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức và HĐGDNGLL đã biết vào 

thực tiễn để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh nhằm đạt được nhiệm vụ 

giáo dục đề ra trong những điều kiện phù hợp”.   

 Người có kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trước hết phải là người am hiểu về 

mục tiêu giáo dục, tầm quan trọng của chương trình HĐGDNGLL đối với lứa tuổi 

học sinh THCS, phải nắm vững nội dung các chủ điểm giáo dục, các hình thức tổ 
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chức HĐGDNGLL đối với bậc THCS. Để tổ chức tốt HĐGDNGLL, người giáo viên 

còn phải nắm vững và vận dụng được những nguyên tác giáo dục cơ bản và nguyên 

tắc đặc thù khi tổ chức HĐGDNGLL nhằm phát huy tối đa tính tích cực tham gia của 

học sinh, vai trò tự quản của tập thể lớp, của đội ngũ cán bộ mà không làm mất vai trò 

hướng dẫn, chỉ đạo của mình. Đồng thời người có kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL còn 

cần có kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục sao cho phù hợp với điều kiện thực tế 

của nhà trường, của học sinh và các điều kiện khách quan khác. 

1.2.4. Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

* Rèn luyện 

 - Theo Đại Từ điển Tiếng Việt: “Rèn luyện là luyện tập thường xuyên qua 

thực tế để thuần thục, vững vàng hơn”[85,trg1402]. 

 - Theo Từ điển Tiếng Việt: “Rèn luyện là luyện tập nhiều lần trong thực tế 

để đạt được những phẩm chất hay trình độ vững vàng”[46,trg 826]. 

 Như vậy theo nghĩa chung nhất rèn luyện là sự tập luyện nhiều lần trong thực 

tiễn để đạt đến sự thuần thục, vững vàng. Để hiểu rõ hơn khái niệm rèn luyện, cần 

phân biệt khái niệm rèn luyện với khái niệm gần với nó là luyện tập. Cũng theo Đại 

Từ điển Tiếng Việt: “Luyện tập là làm đi làm lại nhiều lần, duy trì thường xuyên để 

thành thạo và nâng cao kỹ năng”[85,trg1201]. Theo Từ điển Tiếng Việt: “Luyện tập 

là làm đi làm lại nhiều lần theo nội dung đã học để cho thành thạo”[46,trg 575]. 

Điểm giống nhau trong 2 khái niệm rèn luyện và luyện tập là cùng dựa trên sự lặp đi 

lặp lại hành động trong thực tế. Kết quả đạt được là sự thành thạo về mặt hành 

động. Song điểm khác nhau cơ bản giữa 2 khái niệm này là kết quả của rèn luyện 

không chỉ đạt đến độ thành thạo mà phải là trình độ vững vàng, có khả năng thực 

hiện linh hoạt, sáng tạo ngay cả khi điều kiện hoạt động đã thay đổi. Vì vậy rèn 

luyện phải dựa trên luyện tập và là mức độ cao hơn luyện tập. 

 Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “Luyện tập giúp người học chủ yếu là nắm được 

mặt quá trình của hành động còn rèn luyện phải đạt đến làm cho hoạt động trở nên 

có ý nghĩa cá nhân đối với người học”[26, trg 55]. Tác giả Phạm Viết Vượng cũng 
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chỉ rõ: Rèn luyện trong giáo dục được phân biệt với tập luyện ở điểm rèn luyện cần 

có sự cố gắng nỗ lực ý chí để vượt qua khó khăn nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Do 

đó rèn luyện có sự tham gia hỗ trợ của các thuộc tính tâm lí bậc cao như: động cơ, 

nhu cầu, ý chí... [79, trg 12]. 

 Như vậy có thể nêu những điểm cơ bản về rèn luyện: 

 + Là sự lặp đi lặp lại nhiều lần các hành động trong thực tiễn. 

 + Rèn luyện phải đạt đến kết quả mang tính ổn định, bến vững, không thay 

đổi cả khi điều kiện hoạt động thay đổi. 

 + Để rèn luyện đạt hiệu quả cần có sự tự giác, tích cực, cố gắng nỗ lực vượt 

qua khó khăn của các nhân. 

* Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

 Có thể hiểu rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trước hết là cách tổ 

chức huấn luyện của giảng viên với những biện pháp được phối hợp hợp lí, phù hợp 

trình độ của sinh viên, với điều kiện giảng dạy của nhà trường. Dưới vai trò tổ chức, 

hướng dẫn của giảng viên, sinh viên cần tự giác, tích cực tự rèn luyện để hình thành 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho bản thân. Do đó trong quá trình rèn luyện, sinh 

viên cần nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đối với 

nghề nghiệp của mình trong tương lai, có động cơ rèn luyện đúng đắn, phải biến 

quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện. Có như vậy, quá trình rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên mới đạt kết quả cao. Hay nói cách khác, 

quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là quá trình giảng viên CĐSP 

đóng vai trò chủ đạo còn sinh viên đóng vai trò chủ động, tự giác, tích cực tự điều 

khiển quá trình rèn luyện của bản thân.  

 Do đó chúng tôi quan niệm: “Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là 

quá trình tổ chức, hướng dẫn của giảng viên nhằm giúp sinh viên tự giác, tích 

cực, độc lập và sáng tạo luyện tập để hình thành và phát triển kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên theo mục tiêu đào tạo”. 
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 Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên phụ thuộc nhiều yếu 

tố khách quan và chủ quan trong đó nhấn mạnh vào yêu cầu thực tiễn của giáo dục 

phổ thông hiện nay và mục tiêu đào tạo của trường CĐSP. Đó chính là cơ sở định 

hướng cho công tác rèn luyện của cả giảng viên và sinh viên. 

1.3. Bản chất của HĐGDNGLL   

 Chương trình HĐGDNGLL được đưa vào kế hoạch giáo dục chính thức ở 

trường phổ thông là một trong những giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục  

phát triển toàn diện con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH đất nước. 

HĐGDNGLL là cầu nối giữa nhà trường với thực tiễn xã hội, tạo điều kiện để học 

sinh phát triển các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi, là một con đường để phát 

triển toàn diện nhân cách cho học sinh.  

1.3.1. Tầm quan trọng của HĐGDNGLL   

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

việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. 

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

góp phần giúp học sinh được tiếp cận, gia nhập đời sống xã hội một cách tích cực 

và chủ động. Học sinh thiết lập được các mối quan hệ với các đối tượng khác nhau 

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

khác nhau, được trải nghiệm thực tế... Qua đó học sinh không chỉ phát huy được 

những năng lực của mình mà còn có cơ hội vận dụng những điều đã học vào thực 

tiễn cuộc sống ở những mức độ nhất định. Đó là thế mạnh nổi bật của HĐGDNGLL 

so với các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường phổ thông. 

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

sinh. Đặc biệt đối với học sinh THCS, nhu cầu hoạt động và giao lưu của các em 

phát triển rất đa dạng và phong phú. HĐGDNGLL đã giúp học sinh lấy lại sự cân 

bằng về mặt tâm lý, thỏa mãn các nhu cầu tinh thần để phát triển các thái độ tình 

cảm phù hợp với đặc điểm lứa tuổi THCS. 
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 - Để tổ chức hiệu quả HĐGDNGLL, nhà trường phổ thông cần huy dộng, 

phối hợp gia đình học sinh và các lực lượng xã hội khác nhau cùng tham gia hỗ trợ 

cơ sở vật chất, quản lý, đánh giá và giám sát các hoạt động của học sinh. Nhờ đó 

các lực lượng giáo dục có thể phối hợp với nhau tạo nên môi trường giáo dục thống 

nhất, thuận lợi cho sự phát triển của học sinh. 

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

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

hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của học sinh, với điều kiện của 

trường, lớp, địa phương... Đó còn là sự linh hoạt trong việc sử dụng quĩ thời gian 

thực hiện chương trình HĐGDNGLL sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ đó kết quả 

giáo dục học sinh sẽ đáp ứng được các yêu cầu giáo dục toàn diện [49, trg 58].  

1.3.2. Nội dung của HĐGDNGLL  

 HĐGDNGLL có nội dung rất đa dạng, phong phú, là sự tổng hợp nội dung 

của nhiều loại hình hoạt động nhằm chuyển tải các nội dung giáo dục toàn diện. Nội 

dung giáo dục chủ yếu tập trung vào 6 loại hình hoạt động: hoạt động chính trị, xã 

hội; hoạt động văn hóa, nghệ thuật; hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động lao động, 

khoa học, kỹ thuật, hướng nghiệp; hoạt động vui chơi giải trí; hoạt động lao động 

công ích. 

 Nội dung chương trình HĐGDNGLL được chia làm 2 phần: phần bắt buộc 

và phần tự chọn. Phần bắt buộc yêu cầu các nhà trường và tất cả học sinh phải tham 

gia vì đó là những nội dung góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhân 

cách thế hệ trẻ. Chương trình phần bắt buộc được xây dựng theo các chủ điểm giáo 

dục. Theo nguyên tắc phát triển của các hình thức hoạt động đơn giản từ các lớp đầu 

cấp đến phức tạp dần ở các lớp cuối cấp. Chương trình phần bắt buộc đưa ra những 

hình thức hoạt động tương đối khả thi theo từng chủ điểm cho mỗi khối lớp. 

Chương trình bắt buộc được thiết kế theo 9 chủ điểm giáo dục. Nội dung chương 

trình bắt buộc được thể hiện trong suốt 12 tháng nhằm khép kín không gian, thời 

gian rèn luyện của học sinh, tạo ra quá trình giáo dục liên tục, có hệ thống. 
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Nội dung phần tự chọn là những hoạt động không bắt buộc, tuỳ theo điều 

kiện của từng trường, từng địa phương và khả năng, sở thích của học sinh mà lựa 

chọn những nội dung hoạt động cho phù hợp [50, trg 72].  

1.3.3. Hình thức tổ chức HĐGDNGLL  

HĐGDNGLL ở trường phổ thông được thực hiện qua 3 hình thức cơ bản:  

 - Chào cờ đầu tuần (sinh hoạt dưới cờ) có tính chất định hướng hoạt động 

giáo dục cho 1 tuần hay một tháng, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc với các 

lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội, tăng thêm vốn kinh nghiệm xã hội cho các em.  

 - Hoạt động tập thể cuối tuần (sinh hoạt lớp) nhằm chuyển yêu cầu của nhà 

trường thành nhiệm vụ mà lớp phải thực hiện và triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

giao. Hoạt động này do học sinh tự tổ chức, tự điều khiển dưới sự cố vấn, chỉ đạo 

của giáo viên chủ nhiệm.  

 - Hoạt động giáo dục theo chủ điểm (sinh hoạt chủ điểm) nhằm thể hiện nội 

dung giáo dục theo chương trình bắt buộc. Đây là hình thức hoạt động mang tính 

tổng hợp, có thể lòng ghép nhiều nhất các hình thức hoạt động khác nhau. Đây là 

hình thức chính của HĐGDNGLL nên cần có sự cố gắng nỗ lực, sự đầu tư công sức 

của cả giáo viên và học sinh [49, trg 61]. 

Ngoài 3 hình thức cơ bản nêu trên, HĐGDNGLL còn có thể được thực hiện 

dưới nhiều hình thức hoạt động khác như hội thi, hội vui, diễn đàn giao lưu, thảo 

luận theo chuyên đề, câu lạc bộ, tham quan du lịch, cắm trại... Tùy theo yêu cầu đối 

với từng cấp học, điều kiện của nhà trường, của tập thể lớp, nguyện vọng của học 

sinh mà giáo viên chủ nhiệm cần có sự phối hợp linh hoạt các loại hình hoạt động 

sao cho HĐGDNGLL được tổ chức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia nhiều nhất 

của học sinh. 

1.3.4. Vai trò của các chủ thể tham gia HĐGDNGLL  

 * Vai trò của đội ngũ giáo viên  

Trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL, dưới sự chỉ đạo chung của nhà 

trường, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giữ vai trò trực tiếp tổ chức, điều khiển, cố 
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vấn, hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo 

viên chủ nhiệm cần phải nắm vững những kiến thức cơ bản về HĐGDNGLL, đồng 

thời họ cần có những kiến thức xã hội phong phú, hiểu biết về lịch sử, truyền thống 

của dân tộc, về tình hình chính trị, xã hội, về các phong trào... đang diễn ra để 

hướng dẫn học sinh tìm hiểu các chủ điểm giáo dục theo yêu cầu của chương trình. 

Từ sự hiểu biết đó, giáo viên chủ nhiệm phải có khả năng vận dụng kiến thức 

vào việc thiết kế các hoạt động cho phù hợp chủ đề, chủ điểm giáo dục, phù hợp với 

nguyện vọng của học sinh. Do đó giáo viên chủ nhiệm cần phải có hệ thống kỹ năng 

cơ bản như: kỹ năng thiết kế; kỹ năng tổ chức, hướng dẫn; kỹ năng kiểm tra, đánh 

giá HĐGDNGLL; kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục; kỹ năng sử dụng 

phương tiện, cơ sở vật chất... phục vụ cho việc tổ chức HĐGDNGLL đạt hiệu quả. 

Giáo viên chủ nhiệm còn cần có lòng yêu nghề, say sưa với công tác giáo 

dục, luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo trong công việc, yêu quí học sinh, luôn mong 

muốn các em đạt được những thành tích cao hơn trong học tập và rèn luyện. Song 

một điểm cần chú ý là giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ bồi dưỡng, huấn luyện cho 

đội ngũ cán bộ lớp và tập thể học sinh có khả năng điều khiển, tổ chức 

HĐGDNGLL. Vì thế chính bản thân người giáo viên phải thể hiện khả năng tổ chức 

công việc thật khoa học, hợp lý để trở thành hình mẫu cho học sinh về cách tổ chức 

HĐGDNGLL. 

* Vai trò của học sinh  

Trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL, học sinh cần phát huy tính tích cực, 

độc lập, sáng tạo tự tổ chức, tự giác tham gia vào các HĐGDNGLL. Dưới vai trò 

chủ đạo của giáo viên, học sinh được lôi cuốn tham gia vào các hoạt động, tự giác 

tìm kiếm thông tin, chuẩn bị nội dung hoạt động, tích cực luyện tập theo sự phân 

công của giáo viên và tập thể lớp. Đó là quá trình học sinh được tham gia các hoạt 

động trải nghiệm, sáng tạo để tự tiếp cận các chuẩn mực xã hội, được củng cố niềm 

tin, hình thành thái độ, tình cảm đứng đắn để rèn luyện các hành vi, thói quen phù 

hợp với các yêu cầu của xã hội. Trong quá trình hoạt động, học sinh còn được từng 

bước được làm quen với việc tự quản lí, tự tổ chức các hoạt động để lĩnh hội thêm 
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kiến thức, rèn luyện kỹ năng theo yêu cầu giáo dục đặt ra. Nếu không phát huy được 

vai trò chủ động của học sinh thì không thể đạt được các mục tiêu giáo dục của 

HĐGDNGLL. 

1.4. Bản chất rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

1.4.1. Tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên CĐSP 

 Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL có tầm quan trọng trong quá trình đào tạo kỹ 

năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, đó là: 

- Góp phần đạt được mục tiêu đào tạo của trường CĐSP đề ra: “Đào tạo đội 

ngũ giáo viên THCS và giáo viên Tiểu học có khả năng thích ứng cao trước những 

yêu cầu của thực tiễn giáo dục phổ thông. Cụ thể là sinh viên sau khi ra trường đã 

được trang bị hệ thống kiến thức khoa học cơ bản theo ngành đào tạo, có kỹ năng tổ 

chức hoạt động dạy học và giáo dục, có phẩm chất, nhân cách của người giáo viên, 

có năng lực học hỏi để tự hoàn thiện mình” [57].   

 - Mở rộng phạm vi nhận thức của sinh viên về các lĩnh vực xã hội như lịch 

sử, truyền thống dân tộc, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, chính trị trong và ngoài nước. 

Có ý thức quan tâm đến các tình hình chính trị, xã hội trong và ngoài nước. Thường 

xuyên cập nhật kiến thức mới về khoa học, kỹ thuật, thực tiễn xã hội đưa vào nội 

dung dạy học và giáo dục nhằm phát triển thêm vốn kiến thức cho học sinh. 

 - Hình thành và củng cố các kỹ năng NVSP khác như: kỹ năng tìm kiếm và 

sử dụng tri thức, kỹ năng giao tiếp sư phạm, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, kỹ 

năng tổ chức trò chơi, kỹ năng thiết kế hoạt động… Sự phối hợp và rèn luyện các 

kỹ năng NVSP chính là điều kiện để hình thành năng lực sư phạm của sinh viên. 

 - Góp phần giáo dục tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên như lòng yêu nghề, 

có lý tưởng nghề nghiệp trong sáng, sẵn sàng gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Giáo 

dục lòng yêu trẻ, nhân ái, khoan dung, độ lượng với học sinh. Tôn trọng nhân cách 

của học sinh, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ học sinh, trở thành “người bạn lớn thân 

thiết” của các em. 
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 - Phát triển hứng thú học tập của sinh viên đối với các môn học NVSP, tạo 

điều kiện để sinh viên được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Sinh viên 

được trải nghiệm trong điều kiện thực tế hoặc tương tự như thực tế để xác định lại 

những định hướng giá trị nghề nghiệp mà mình đã được giáo dục trong trường sư 

phạm. Từ đó có động cơ học tập rõ ràng, có ý thức trách nhiệm đối với việc học tập 

và rèn luyện của bản thân. Đồng thời tạo điều kiện để phát triển  động cơ nghề 

nghiệp đúng đắn. 

 - Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cũng đồng thời giúp sinh viên rèn 

luyện bản lĩnh sư phạm vững vàng, rèn luyện ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục 

những yếu điểm của bản thân để tự hoàn thiện. Phát triển năng lực tự đánh giá, lòng 

tự trọng và sự tự tin của sinh viên. Đó là những điều kiện đảm bảo phát triển tính 

tích cực của nhân cách, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội 

hiện nay.  

1.4.2. Nội dung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP 

1.4.2.1. Cơ sở xác định nội dung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

 Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là một kỹ năng có cấu trúc phức hợp gồm 

nhiều kỹ năng thành phần. Vì vậy để xác định các kỹ năng thành phần trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cần dựa vào cấu trúc của hoạt động tổ chức, cấu trúc 

của hoạt động sư phạm và quy trình tổ chức HĐGDNGLL.  

* Cấu trúc của hoạt động tổ chức  

 Theo L.I.Umanxki, một hoạt động chung của một nhóm, một tập thể có hiệu 

quả hay không phụ thuộc vào khả năng của người tổ chức hoạt động. Tổ chức một 

hoạt là quá trình điều hành con người vào từng nội dung công việc theo một chương 

trình hoạt động đã được hoạch định trước. Đó còn là việc sử dụng đồng bộ các điều 

kiện, phương tiện vật chất phục vụ cho hoạt động đạt hiệu quả. Vì vậy L.I.Umanxki 

nêu lên cấu trúc khái quát về hoạt động tổ chức bao gồm 9 bước: Nắm vững nhiệm 

vụ; Tính toán khả năng của các thành viên trong tập thể; Xác định phương tiện và 

điều kiện hoạt động; Vạch kế hoạch; Phổ biến công việc và giao nhiệm vụ; Xây 
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dựng các mối quan hệ lẫn nhau trong tập thể; Lập các mối quan hệ với bên ngoài; 

Thực hiện nhiệm vụ; Tổng kết đánh giá [69]. Đây là các bước khái quát nhất, có thể 

áp dụng cho các loại hình hoạt động khác nhau trong đó có tổ chức hoạt động giáo 

dục. Trình tự của các bước cũng cần được vận dụng linh hoạt, có thể lồng ghép 

hoặc thay đổi trật tự của các bước cho phù hợp với điều kiện cụ thể. Vì vậy cấu trúc 

hoạt động tổ chức của L.I.Umanxki đến nay vẫn được coi là cơ sở lí luận cơ bản để 

nghiên cứu kỹ năng tổ chức các loại hình hoạt động giáo dục khác nhau. 

* Cấu trúc của hoạt động sư phạm  

Nghiên cứu về cấu trúc của hoạt động sư phạm là vấn đề luôn được quan tâm 

trong khoa học giáo dục. Đứng trên quan điểm người giáo viên là người tổ chức, 

điều khiển, hướng dẫn và lãnh đạo học sinh nên khi tổ chức bất cứ hoạt động nào 

cho học sinh họ cũng cần thực hiện những công việc cơ bản như sau:  

1. Hoạt động nhận thức bao gồm những hành động có liên quan đến việc tích 

luỹ các tri thức về hoạt động như mục đích, phương tiện, điều kiện, cách thức thực 

hiện hoạt động. 

2. Hoạt động thiết kế bao gồm những hành động có liên quan đến việc quy 

hoạch tối ưu quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Hoạt động chuẩn bị bao gồm các hành động có liên quan đến việc lựa 

chọn, sắp xếp nội dung công việc, các bộ phận trước khi thực hiện nhiệm vụ. 

4. Hoạt động giao tiếp bao gồm các hành động liên quan đến việc hình thành 

mối quan hệ qua lại giữa các thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

5. Hoạt động tổ chức bao gồm những hành động thực hiện nhiệm vụ bằng 

các cách thức, nội dung trình tự đã thiết kế. 

Việc phân chia các thành phần trong cấu trúc của hoạt động sư phạm cho 

phép đi sâu nghiên cứu các hành động cụ thể trong một hoạt động. Vừa có cách 

nhìn tổng quát về hoạt động sư phạm của người giáo viên, đồng thời thấy được mối 

quan hệ chặt chẽ, sự tác động qua lại giữa các thành phần cấu trúc nên hoạt động. 
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Vì vậy đây cũng là một cơ sở khoa học để phân chia hệ thống kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên sư phạm. 

* Quy trình tổ chức HĐGDNGLL  

Quy trình là thứ tự thực hiện các bước tiến hành trong một quá trình hoạt 

động nhằm đạt được mục đích đề ra. Quy trình được xác định cụ thể, rõ ràng có tác 

dụng trực tiếp tạo nên hiệu quả công việc, giúp công việc được tiến hành khoa học, 

không chồng chéo, không bỏ sót, đảm bảo tiến độ công việc đề ra. Vì vậy nghiên 

cứu quy trình hay trình tự các bước thực hiện hoạt động luôn được sự quan tâm của 

các nhà khoa học. 

Đối với HĐGDNGLL, nhiều tác giả thống nhất quy trình chung khi tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh nên tiến hành theo các bước như sau: Đặt tên chủ đề 

hoạt động và xác định yêu cầu giáo dục cần đạt được; Chuẩn bị hoạt động; Tiến 

hành hoạt động; Tổ chức rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động. Tuy 

nhiên để tổ chức HĐGDNGLL đạt được hiệu quả, người giáo viên cần vận dụng 

linh hoạt các thao tác nhỏ trong từng bước cho phù hợp điều kiện thực tế của 

trường, lớp, phù hợp với đặc điểm của học sinh. 

Dựa vào những cơ sở lý luận trên, chúng tôi có nhận xét như sau: 

- Hoạt động nhận thức là thành phần không thể thiếu trong mỗi hoạt động và 

nó là kim chỉ nam cho hoạt động đó. Thành phần này thể hiện sự am hiểu của người 

tổ chức về hoạt động và tạo nên sự khác biệt rõ nét giữa người tổ chức và người 

thực hiện hoạt động. 

- Hoạt động thiết kế và triển khai hoạt động có quan hệ mật thiết với nhau. 

Thiết kế càng rõ ràng, cụ thể bao nhiêu thì triển khai hoạt động càng chủ động, 

thuận lợi bấy nhiêu. Ngược lại, nếu thiết kế đơn giản, sơ sài sẽ dẫn đến việc thực 

hiện bị lúng túng, đối phó, giảm hiệu quả hoạt động. Đây là 2 thành phần mấu chốt 

trong quá trình tổ chức hoạt động. 

- Cấu trúc của hoạt động sư phạm có hoạt động giao tiếp mà trong cấu trúc 

hoạt động tổ chức không có nhưng chúng tôi quan niệm thành phần giao tiếp cần có 
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mặt trong tất cả các thành phần còn lại để đảm bảo cho hoạt động của con người có 

hiệu quả vì ở đâu có mối quan hệ con người – con người thì ở đó phải có giao tiếp.  

- Trong cấu trúc của hoạt động sư phạm có công đoạn tổng kết, đánh giá hoạt 

động được nằm trong thành phần tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Còn  trong cấu trúc 

hoạt động tổ chức cũng như trong quy trình tổ chức HĐGDNGLL thì công đoạn 

này được tách ra thành một bước độc lập nhằm nhấn mạnh vai trò và tầm quan 

trọng trong công tác tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Vì vậy cần tách các kỹ 

năng này thành một nhóm độc lập.  

1.4.2.2. Nội dung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP 

Dựa vào những phân tích trên, kết hợp với những nghiên cứu về 

HĐGDNGLL ở trường THCS, chúng tôi thấy để tổ chức có hiệu quả chương trình  

HĐGDNGLL cho học sinh THCS, cần rèn luyện cho sinh viên CĐSP 12 kỹ năng 

cơ bản được sắp xếp theo 4 nhóm kỹ năng thành phần  như sau: 

* Nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL  

 Nhận thức là thành phần không thể thiếu trong cấu trúc của kỹ năng. Bất cứ 

một hoạt động nào đều có những yêu cầu, cách thức, điều kiện để tiến hành hoạt 

động. Người có kỹ năng phải nhận thức được về điều kiện, cách thức hoạt động thì 

mới có thể tiến hành hoạt động, chưa kể đến kết quả hoạt động là cao hay thấp. Vì 

vậy việc nắm vững những tri thức về mục đích, yêu cầu của hoạt động, về cách thức 

tiến hành hoạt động, về đặc điểm của các đối tượng tham gia trong quá trình hoạt 

động là điều kiện để hình thành kỹ năng. Nếu thiếu thành phần này thì kỹ năng 

không thể hình thành được. 

 Nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL có tác dụng giúp sinh viên có cái 

nhìn tổng thể về HĐGDNGLL, về những công việc mình cần tiến hành, ý nghĩa tác 

dụng của công việc đó đối với sự phát triển nhân cách của học sinh. Nhóm kỹ năng 

này cho phép sinh viên chủ động tiếp cận các nguồn tư liệu, mở rộng vốn kiến thức 

về các lĩnh vực như lịch sử, truyền thống dân tộc, các vấn đề về thời sự, kinh tế, 

chính trị, văn hóa trong nước và quốc tế. Giúp cho việc tổ chức HĐGDNGLL của 
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sinh viên được định hướng rõ ràng, không mang tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa. 

Việc rèn luyện nhóm kỹ năng này còn có tác dụng giúp sinh viên hiểu được đầy đủ 

hơn về học sinh THCS, về các điều kiện của trường, của lớp và các phương tiện cơ 

sở vật chất cần thiết để tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh. 

 Nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL cần hình thành cho sinh viên 

CĐSP bao gồm 3 kỹ năng bộ phận. Cụ thể là: 

 + Kỹ năng tìm hiểu về HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng tìm hiểu, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin về chủ điểm giáo dục 

+ Kỹ năng xác định điều kiện và phương tiện HĐGDNGLL 

* Nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL 

 Hoạt động giáo dục là hoạt động có mục đích, có kế hoạch nhằm đạt được 

mục tiêu giáo dục đề ra. Do đó khi tổ chức bất cứ hoạt động nào cho học sinh cũng 

cần thiết kế, lập kế hoạch cụ thể để hoạt động đạt được hiệu quả. Như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã nói: “Bất kì việc to, việc nhỏ phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải 

cẩn thận, phải quyết tâm làm cho thành công”. 

Thiết kế kế hoạch là công đoạn quan trọng trong quá trình tổ chức 

HĐGDNGLL. Xuất phát từ mục đích, yêu cầu hoạt động đề ra, từ những điều kiện, 

phương tiện có thể có, từ khả năng của tập thể học sinh, sinh viên cần thiết kế kế 

hoạch tổ chức HĐGDNGLL trong từng giai đoạn cụ thể (trong phạm vi đề tài này 

chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu kỹ năng thiết kế  một HĐGDNGLL cụ thể). Kế 

hoạch này được thiết kế càng chi tiết, sát thực tế bao nhiêu thì càng thuận lợi cho 

việc tổ chức hoạt động bấy nhiêu. Rèn luyện nhóm kỹ năng thiết kế chương trình 

HĐGDNGLL giúp sinh viên hình dung rõ tổng thể hoạt động cần tổ chức, giúp sinh 

viên chủ động, tự tin hơn trong công việc. Biết sắp xếp, bố trí các hoạt động hợp lí, 

từng bước một. Tránh tình trạng chồng chéo hay bỏ sót một khâu nào đó làm ảnh 

hưởng đến tiến trình hoạt động. Nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL đòi hỏi sinh 

viên không chỉ biết thiết kế kế hoạch hoạt động chính thức mà còn biết lập các kế 

hoạch dự phòng. Nhờ đó khi gặp các tình huống trái với dự kiến, sinh viên vẫn bình 

tĩnh, chủ động giải quyết mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động. 
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Do ý nghĩa tích cực của nhóm kỹ năng này nên kỹ năng thiết kế, lập kế 

hoạch luôn được coi là một trong những kỹ năng NVSP quan trọng của sinh viên.  

Nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL gồm 3 kỹ năng: 

+ Kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức HĐGDNGLL 

 + Kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL    

* Nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  

 Đây là nhóm kỹ năng quan trọng nhất, có tính chất quyết định đối với hiệu quả 

hoạt động. Một kế hoạch được thiết kế hay, hợp lý, các khâu chuẩn bị được tiến hành 

tốt sẽ là điều kiện để hoạt động đạt hiệu quả. Song nếu bước triển khai thực hiện hoạt 

động không tốt sẽ làm những bước trên không còn giá trị. Hơn nữa, một kế hoạch dù 

tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn phù hợp với thực tế.  Vì vậy kỹ năng triển khai 

hoạt động chính là làm cho kế hoạch trên lý thuyết trở thành hiện thực. 

 Rèn luyện nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL sẽ giúp sinh viên có khả 

năng hướng dẫn học sinh lần lượt tham gia các hoạt động theo một trật tự rõ ràng 

như đã dự kiến. Biết giải quyết linh hoạt, sáng tạo và chủ động trước những tình 

huống phát sinh hay những điều kiện không thuận lợi. Cùng với việc rèn luyện 

nhóm kỹ năng này, sinh viên còn có điều kiện để rèn luyện những phẩm chất cần 

thiết đối với người giáo viên như tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhanh nhẹn, nhạy 

cảm, biết quan tâm đến học sinh… Đặc biệt sinh viên phải vượt lên chính mình, 

khắc phục những hạn chế của bản thân như tính rụt rè, nhút nhát, máy móc, bảo 

thủ… Vì vậy nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL luôn được tập trung rèn luyện 

nhiều hơn cả. 

 Nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL gồm 3 kỹ năng: 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng quản lý, điều khiển HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm nảy sinh trong HĐGDNGLL  

* Nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL 



 PL33 

 Đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình tiến hành hoạt động. 

Đánh giá nhằm mục đích xác nhận mức độ đạt được của từng hành động so với mục 

tiêu đặt ra ban đầu để lý giải, điều chỉnh và làm cơ sở cho những phán đoán, chủ 

trương, biện pháp hành động tiếp theo. Hiệu quả hoạt động sẽ bị giảm sút nếu chỉ 

làm đơn thuần mà không được đánh giá. 

 Tác dụng của nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL giúp sinh viên nhìn nhận 

lại một cách khách quan toàn bộ quá trình tiến hành hoạt động. Nhận ra được những 

điểm mạnh, điểm yếu trong các khâu, xác định những nguyên nhân dẫn đến kết quả 

hoạt động để từ đó có hướng điều chỉnh trong những lần hoạt động tiếp theo. Có kỹ 

năng đánh giá còn là cơ sở để sinh viên lập kế hoạch tự rèn luyện, tự bồi dưỡng. 

Rèn luyện nhóm kỹ năng này còn giúp sinh viên nâng cao sự tự tin, tạo tâm lý lạc 

quan, tin tưởng ở khả năng của mình, đó sẽ là động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục 

rèn luyện.   

 Nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL gồm 3 kỹ năng: 

 + Kỹ năng xây dựng tiêu chí và thang đánh giá HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS tự đánh giá  

 + Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL  

 Các kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL có mối quan hệ 

tác động qua lại với nhau. Sự hình thành và phát triển của mỗi kỹ năng thành phần 

sẽ tạo tiền đề để hình thành kỹ năng thành phần kế tiếp, sự phát triển đồng bộ các 

kỹ năng thành phần sẽ là sự phát triển của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Vì vậy để 

xác định nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần xác định nội dung 

của từng kỹ năng thành phần và cách hướng dẫn sinh viên rèn luyện  từng kỹ năng 

thành phần đó. 

1.4.3. Qui trình hƣớng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL   

Quá trình hình thành kỹ năng ở mỗi cá nhân diễn ra từ thấp đến cao, từ đơn 

giản đến phức tạp, theo nhiều giai đoạn khác nhau.    
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- X.I.Kixegof ở góc độ nhà sư phạm đứng ra tổ chức quá trình rèn luyện kỹ 

năng cho sinh viên thì phân chia thành 5 giai đoạn hướng dẫn hình thành kỹ năng: 

+ Giai đoạn 1: Sinh viên được giới thiệu về hoạt động được diễn ra như thế nào? 

+ Giai đoạn 2: Diễn đạt lại những qui tắc đã lĩnh hội hoặc tái hiện lại những hiểu 

biết mà dựa vào đó sẽ hình thành kỹ năng, kỹ xảo. 

+ Giai đoạn 3: Trình bày mẫu hành động. 

+ Giai đoạn 4: Sinh viên vận dụng các hiểu biết vào hoạt động thực tiễn. 

+ Giai đoạn 5: Sinh viên luyện tập với các bài tập độc lập, có hệ thống [36,trg 55]. 

Đa số các đề tài nghiên cứu ở Việt Nam đều dựa trên lý luận của X.I.Kixegov để 

xây dựng các bước hay qui trình rèn luyện kỹ năng cho người học.   

- Theo Geoffrey Petty, để hướng dẫn học sinh hình thành một kỹ năng mới 

cần được tiến hành theo các bước tuần tự, phù hợp với người học và ông đã đưa ra 

mô hình “EDUCARE?”  về các bước để dạy kỹ năng, đó là: 

 + E (Explanation) - Giải thích.  

 + D (Doing-detail) – Làm chi tiết.  

 + U (Use) - Sử dụng.  

 + C (Check and correct) - Kiểm tra và hiệu chỉnh.  

 + A (Aide-mémoire) – Ghi nhớ 

 + R (Review – reuse) – Ôn lại và sử dụng lại.  

 + E (Evaluation) – Đánh giá.  

 + ?  Thắc mắc [18,trg 16]. 

Mô hình “EDUCARE?” của G. Petty hiện được ứng dụng rộng rãi ở nhiều 

nước trong huấn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. 

 Từ các quan điểm trên cho thấy mặc dù các tác giả đã chia quá trình hình 

thành kỹ năng thành các giai đoạn, các bước khác nhau nhưng không mâu thuẫn với 

nhau. Từ đó chúng tôi xác định qui trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP cần được thực hiện theo các bước như sau:  
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- Bước 1: Sinh viên được hướng dẫn để nhận thức đầy đủ về mục đích, điều kiện và 

cách thức tiến hành các thao tác cụ thể trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. 

- Bước 2:  Sinh viên được quan sát một mẫu thực tế để phân tích, so sánh, đối chiếu 

những điều đã nhận thức được ở bước 1 và cần tạo ra được sản phẩm như thế nào. 

- Bước 3:  Sinh viên được hướng dẫn thực hành ở mức độ đơn giản với những điều 

kiện giống hoặc gần giống với mẫu để ghi nhớ và nhận thấy rõ ý nghĩa của sự vận 

dụng tri thức về HĐGDNGLL vào hình thành từng kỹ năng thành phần trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL. 

- Bước 4: Giáo viên cần kiểm tra kịp thời để điều chỉnh những sai lầm hoặc củng cố 

những điểm chưa vững chắc trong quá trình sinh viên thực hiện các bước nêu trên. - 

- Bước 5: Sinh viên được hướng dẫn luyện tập nâng cao trong những điều kiện khác 

nhau hoặc luyện tập phối hợp các kỹ năng thành phần trong cùng nhóm kỹ năng để 

củng cố tính vững chắc của kỹ năng đang được rèn luyện. 

- Bước 6: Giáo viên và sinh viên cùng đánh giá để ghi nhận kết quả đạt được của kỹ 

năng và xây dựng kế hoạch tiếp tục rèn luyện, phát triển kỹ năng như thế nào.   

 Qui trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trên chính là một trong 

những cơ sở khoa học để xây dựng các bước rèn luyện từng kỹ năng thành phần 

trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

1.4.4. Những yêu cầu của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên CĐSP 

Để quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

đạt được hiệu quả cần thực hiện các yêu cầu sau:  

 - Xây dựng nội dung chương trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

phù hợp với mục tiêu đào tạo hệ CĐSP. Chương trình cần bám sát và phù hợp với 

chương trình HĐGDNGLL ở bậc THCS, phù hợp với trình độ đào tạo hệ cao đẳng 

và phương thức đào tạo theo tín chỉ hiện nay. 

 - Hướng dẫn sinh viên rèn luyện từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL theo một qui trình khoa học. Trật tự các bước trong qui trình sẽ 
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được giảng viên điều chỉnh sao cho phù hợp với trình độ của từng đối tượng sinh 

viên và điều kiện học tập cụ thể.  

 - Chú trọng nâng cao ý thức và năng lực tự học, tự rèn luyện của sinh viên 

trên cơ sở có hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên giàu kinh nghiệm. Phát huy tính 

tích cực, chủ động và sáng tạo của sinh viên trong quá trình rèn luyện. 

 - Từng công đoạn trong quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

của sinh viên đều đòi hỏi tạo ra các sản phẩm cụ thể, sinh viên có thể so sánh với 

các sản phẩm của sinh viên khác hay nhóm khác để rút kinh nghiệm. Đồng thời 

khuyến khích sinh viên chia sẻ các sản phẩm với các cá nhân khác để hiệu quả rèn 

luyện được nâng cao hơn.  

 - Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng 

theo định hướng của mục tiêu đào tạo đề ra. Sử dụng các kênh đánh giá từ tập thể 

và cá nhân sinh viên để việc đánh giá được toàn diện. Chú trọng việc đánh giá trong 

suốt quá trình rèn luyện kỹ năng chứ không chỉ tập trung vào đánh giá kết quả cuối 

cùng như đối với các nội dung học tập khác.  

1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL  cho sinh viên CĐSP 

1.5.1. Những yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục nghề nghiệp trong các trƣờng 

CĐSP hiện nay 

 * Đổi mới giáo dục phổ thông  

 Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay đang là một yêu cầu 

khách quan và cấp bách trong giai đoạn CNH – HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bao gồm đổi mới tư 

duy, đổi mới mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức các loại hình giáo dục và đào tạo, 

đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ 

quản lí, đầu tư cơ sở vật chất và các các điều kiện khác trong toàn bộ hệ thống giáo 

dục quốc dân từ mầm non, phổ thông, đại học và giáo dục nghề nghiệp. 
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Trên cơ sở định hướng đó, đổi mới giáo dục phổ thông phải tăng cường kỹ 

năng thực hành, hoạt động tập thể. Vì vậy nội dung giáo dục không chỉ được thực 

hiện trong phạm vi các giờ học trên lớp mà phải mở rộng ngoài giờ lên lớp, gắn với 

thực tiễn cuộc sống, với đặc điểm vùng miền, địa phương. Đổi mới phương pháp 

giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học 

sinh; rèn luyện các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là khả năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập và trong 

hoạt động của học sinh.  

 Để thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục, người giáo viên có vai trò đặc biệt 

quan trọng. Mỗi người giáo viên phải đảm bảo được vai trò chủ động của mình 

trong dạy học và giáo dục. Người giáo viên đóng vai trò tư vấn, kích thích, động 

viên... để giúp học sinh trực tiếp tham gia vào các hoạt động, phát huy hết những 

tiềm năng của mình và có ý thức nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt đến mục tiêu giáo 

dục. Vì vậy nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chính là yếu tố quyết định sự 

thành công trong công cuộc đổi mới giáo dục.  

 * Đổi mới trong nhà trường sư phạm 

 Để đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của xã 

hội, thích ứng tốt trước những đòi hỏi ngày một cao của giáo dục phổ thông, nhà 

trường sư phạm cũng cần có những chuyển biến tích cực. Đó là chuyển từ đào tạo 

kiến thức là chủ yếu sang trọng tâm là đào tạo năng lực; gắn liền đào tạo chuyên 

môn với rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thành một khối thống nhất; phát triển toàn 

diện cả phẩm chất và năng lực sư phạm cho sinh viên.  

Định hướng cơ bản trong đổi mới của trường sư phạm là chuyển dần từng 

bước đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo nên sự linh hoạt, 

chủ động trong chương trình đào tạo. Phương châm của đào tạo tín chỉ là tinh giản 

lý thuyết, giảm bớt độ hàn lâm của kiến thức. Tăng cường năng lực thực hành, rèn 

luyện kỹ năng cho sinh viên, tạo điều kiện để sinh viên được vận dụng kiến thức, 

trải nghiệm thực tế ngay trong quá trình đào tạo, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo 

và thực tiễn phổ thông. 
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 Đổi mới trong nhà trường sư phạm cần được tiến hành đồng bộ. Từ việc xác 

định lại mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, xây dựng nội dung chương trình đến đổi mới 

về phương pháp, hình thức đào tạo và kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo. Cần có 

sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giảng viên 

và các nhà quản lý giáo dục – những chủ thể của quá trình đào tạo – đóng vai trò 

quyết định trong việc nâng cao chất lượng của nhà trường sư phạm. Ngoài ra cũng 

còn cần đến sự thay đổi trong chế độ chính sách, trong chiến lược đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị phục vụ quá trình đào tạo. Cần đến sự phối hợp đồng bộ giữa các 

bộ phận, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để từng bước nâng cao 

chất lượng đào tạo của nhà trường sư phạm, đáp ứng yêu cầu của xã hội và thực tiễn 

giáo dục phổ thông. 

1.5.2. Những yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL  cho sinh viên CĐSP 

1.5.2.1. Chƣơng trình đào tạo NVSP và rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP 

 Mục tiêu đào tạo của trường CĐSP xác định sinh viên tốt nghiệp CĐSP phải: 

“...Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của đổi 

mới giáo dục/ dạy học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS 

cả về qui mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước”. Mục tiêu sử dụng còn nêu rõ: “Sinh viên tốt nghiệp CĐSP phải dạy 

được từ 1-2 môn trong kế hoạch giảng dạy của trường THCS, làm công tác chủ 

nhiệm, tổ chức các HĐGDNGLL”[57]. Để đạt được mục tiêu này, trường CĐSP có 

nhiệm vụ trang bị cho sinh viên cả về kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt hai 

nhiệm vụ nêu trên. Mục tiêu đào tạo là định hướng cơ bản để xây dựng chương 

trình đào tạo của trường CĐSP. 

 Chương trình đào tạo về NVSP là một phần không thể thiếu trong chương 

trình đào tạo của trường sư phạm. Trong trường CĐSP, chương trình đào tạo NVSP 

được chia làm 3 phần: 
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 - Các môn học có nhiệm vụ trọng tâm là trang bị kiến thức về khoa học sư 

phạm bao gồm: Tâm lý học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn, Phương 

pháp nghiên cứu khoa học.  

- Các môn học có nhiệm vụ trọng tâm là rèn luyện hệ thống kỹ năng nghiệp 

vụ sư phạm: Định hướng đổi mới là tinh giản nội dung lý thuyết, tăng cường rèn 

luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và phẩm chất người giáo viên theo yêu cầu mới. 

Gia tăng thời lượng cho khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm chiếm 20% - 25% tổng 

thời lượng cho mỗi ngành đào tạo.  

 - Thực tập sư phạm: Là một quá trình tổ chức rèn luyện NVSP tổng hợp, là 

quá trình sinh viên phải vận dụng tổng hợp vốn kiến thức chuyên môn, kiến thức 

khoa học sư phạm và hệ thống các kỹ năng sư phạm đã có để giải quyết các công 

việc trong thực tiễn giảng dạy và giáo dục học sinh.  

 Rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là một nội dung cơ bản trong môn 

học rèn luyện NVSP thường xuyên. Vì vậy nghiên cứu để khẳng định tầm quan 

trọng và xây dựng nội dung chương trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

phù hợp với điều kiện hiện nay của các trường CĐSP là rất cần thiết. Hơn nữa do 

quỹ thời gian dành cho nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trong 

môn học NVSP lại không nhiều (chỉ từ 5 đến 15 tiết tín chỉ). Do đó cần có những 

biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL hợp lí để tận dụng tối đa các 

điều kiện, quỹ thời gian trong chương trình đào tạo NVSP nhằm đạt được mục tiêu 

đào tạo để ra.  

1.5.2.2. Giảng viên và sinh viên CĐSP  

* Giảng viên CĐSP 

 Giảng viên CĐSP là một cán bộ khoa học, nắm vững các phương pháp khoa 

học về giảng dạy và giáo dục, biết sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học, 

thường xuyên nâng cao trình độ NVSP, tham gia tích cực vào công tác nghiên cứu 

khoa học, đời sống khoa học. Đó là lớp người tiên tiến của xã hội [58, trg173]. 

 Giảng viên trực tiếp hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL là giảng viên chuyên môn Tâm lý – Giáo dục hoặc các chuyên môn 
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khác như Giáo dục công dân, Công tác xã hội. Đội ngũ giảng viên này là những 

người được đào tạo chuyên về khoa học sư phạm, có khả năng hướng dẫn và tổ 

chức cho sinh viên rèn luyện hệ thống kỹ năng sư phạm theo yêu cầu đào tạo. Tuy 

nhiên HĐGDNGLL là một nội dung mới trong chương trình đào tạo đòi hỏi người 

giảng viên phải có sự nghiên cứu nghiêm túc để nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn về HĐGDNGLL. Đó là nghiên cứu về chương trình HĐGDNGLL, yêu cầu đối 

với giáo viên chủ nhiệm ở trường THCS, yêu cầu về hướng dẫn học sinh phổ thông 

thực hiện HĐGDNGLL. Hơn nữa rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL không 

chỉ dừng lại ở việc trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết về HĐGDNGLL như 

hiện nay mà phải là thực hành rèn luyện nhằm hình thành kỹ năng tổ chức cho sinh 

viên.  Đó là cơ sở để giảng viên CĐSP xây dựng nội dung chương trình rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phổ thông, phù hợp 

với trình độ của sinh viên CĐSP, phù hợp với điều kiện giảng dạy của nhà trường.  

 * Sinh viên CĐSP 

Sinh viên là đại biểu của một nhóm xã hội đặc biệt, là những người đang 

trong quá trình tích lũy tri thức nghề nghiệp để trở thành những chuyên gia có trình 

độ chuyên môn cao, hoạt động trong một lĩnh vực nhất định, có ích cho xã hội 

[58,trg185]. 

Sinh viên CĐSP được đào tạo chuyên biệt để trở thành những người giáo 

viên THCS. Họ đã trưởng thành về mặt tâm - sinh lý, định hình về nhân cách, thực 

hiện tích cực vai trò là nguồn dự trữ để bổ sung cho đội ngũ giáo viên THCS. 

Những đặc điểm tâm lý nổi bật ở sinh viên nói chung, sinh viên CĐSP nói riêng là 

sự tự ý thức phát triển mạnh, năng lực tự đánh giá bản thân, lòng tự trọng, sự tự 

tin... đảm bảo cho tính tích cực của nhân cách được thể hiện và hoàn thiện. Đối với 

sinh viên CĐSP, đây còn là giai đoạn phát triển định hướng giá trị, trong đó nổi lên 

là định hướng giá trị nghề nghiệp và định hướng giá trị về bản thân. Đó là điều kiện 

để thúc đẩy sinh viên nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện để chuẩn bị cho 

nghề nghiệp của mình trong tương lai. Hoạt động học tập và rèn luyện là hoạt động 

chủ đạo của sinh viên CĐSP.  
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Hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên CĐSP được thúc đẩy bởi hệ 

thống động cơ có ý nghĩa xã hội tích cực, có giá trị nhất định. Hệ thống động cơ này 

bao gồm: Động cơ xã hội, động cơ nhận thức khoa học, động cơ nghề nghiệp, động 

cơ tự khẳng định mình... Các động cơ này có tác dụng kích thích sinh viên nỗ lực 

vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy trong quá trình đào 

tạo, người giảng viên cần phân tích rõ tác dụng, ý nghĩa của từng nội dung học tập và 

rèn luyện, nêu rõ mục tiêu và những yêu cầu cụ thể để hình thành động cơ học tập 

đúng đắn cho sinh viên. Đồng thời người giáo viên cần áp dụng những biện pháp linh 

hoạt khơi gợi hứng thú và hình thành các loại động cơ rèn luyện cho sinh viên. 

1.5.2.3. Điều kiện cơ sở vật chất cần thiết cho rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP 

 Chất lượng giáo dục trong nhà trường CĐSP được quyết định bởi 3 yếu tố: 

Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo trong đó yếu tố cơ sở vật 

chất đóng vai trò quan trọng. Cơ sở vật chất là công cụ , phương tiện và những điều 

kiện để đảm bảo cho hoạt động của giảng viên và sinh viên đạt được những mục 

tiêu đào tạo. Cơ sở vật chất càng đầy đủ, hiện đại, chất lượng cao bao nhiêu càng 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học bấy 

nhiêu. Cơ sở vật chất tạo nên cầu nối, tạo nên mối quan hệ tương tác giữa giảng 

viên và sinh viên, taọ môi trường thuận lợi đáp ứng yêu cầu đào tạo. Điều kiện cơ 

sở vật chất phục vụ cho việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL hiện nay chủ 

yếu được đề cập tới những vấn đề như: 

 - Phòng học đa năng với các trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập và rèn luyện 

như ánh sáng, quạt, điều hoà, bảng từ…, các máy móc thiết bị để chuyển tải thông tin 

như thiết bị âm thanh, radio, tivi, video, máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể… 

 - Thư viện hoặc trung tâm hỗ trợ dạy học với nguồn tài liệu phong phú, hệ 

thống máy tính được nối mạng internet để phục vụ cho việc tra cứu, tham khảo các 

nguồn thông tin khác nhau, phục vụ việc thiết kế các chương trình hoạt động bằng 

giáo án điện tử. 
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 - Để tổ chức HĐGDNGLL cần có không gian tương đối rộng rãi cả ở trong 

nhà, ngoài sân, hội trường, sân khấu... dành cho các hoạt động tập thể và các 

phương tiện, điều kiện hỗ trợ hoạt động. 

 - Ngoài ra không thể thiếu nguồn kinh phí cần thiết để sinh viên thiết kế các 

dụng cụ hoạt động, thuê trang phục, dựng phim tư liệu, chụp ảnh... 

 Vì vậy việc trang bị cơ sở vật chất, huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ cũng 

chính là một giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL ở trường CĐSP.  

 Như vậy quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP chịu sự chi phối của nhiều nhân tố. Đó là định hướng đổi mới toàn diện giáo 

dục và đòa tạo nói chung, đổi mới trong giáo dục phổ thông nói riêng; đổi mới về 

mục tiêu và phương thức đào tạo giáo viên trong các trường CĐSP, chương trình 

đào tạo NVSP, trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy của giảng viên 

CĐSP; động cơ học tập và rèn luyện của sinh viên CĐSP và các nhân tố khách quan 

khác. Mỗi nhân tố có ảnh hưởng khác nhau đến hiệu quả quá trình rèn luyện, đồng 

thời giữa các nhân tố cũng có mối quan hệ tác động qua lại mật thiết với nhau, tạo 

nên một chỉnh thể thống nhất. Nếu có các biện pháp hợp lý để phát huy được thế 

mạnh của từng nhân tố sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng 

việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 
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Kết luận chƣơng 1 

 

Trong chương này chúng tôi tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề sau: 

 - Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL. 

 - Các khái niệm cơ bản của đề tài: Kỹ năng, HĐGDNGLL, kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL, rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP.  

 - Các vấn đề lí luận về HĐGDNGLL, rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

 - Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL được cấu trúc bởi một hệ thống kỹ năng 

thành phần bao gồm 12 kỹ năng được chia thành 4 nhóm chính. Mỗi kỹ năng và 

nhóm kỹ năng đều có quan hệ mật thiết với nhau. Mức độ phát triển của từng kỹ 

năng thành phần sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL ở sinh viên. 

 - Qui trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

gồm 6 bước. Đó là cơ sở để xác định các bước cụ thể để hướng dẫn sinh viên rèn 

luyện từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL.   

 - Quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: chương trình đào tạo NVSP và nội dung rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL, yếu tố năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên, 

động cơ học tập của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất... Phân tích mối quan hệ chế 

ước, chi phối đó chính là cơ sở để xác định các biện pháp để rèn luyện có hiệu quả 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỔ CHỨC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

 

2.1. Khái quát chung về khảo sát thực trạng 

2.1.1. Mục tiêu khảo sát 

 Đánh giá thực trạng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP trong quá 

trình thực tập tại các trường THCS và thực trạng rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên tại các trường CĐSP hiện nay để làm cơ sở xây dựng 

các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP được 

hiệu quả hơn. 

2.1.2. Nội dung khảo sát 

 - Đối với giảng viên CĐSP:  

+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

+ Khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

tại trường CĐSP. 

+ Đánh giá của giảng viên về kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên 

CĐSP trong đợt thực tập sư phạm tại trường THCS. 

 - Đối với sinh viên CĐSP: 

+ Khảo sát thực trạng nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

+ Khảo sát thực trạng rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

tại trường CĐSP. 

 + Khảo sát thực trạng nhận thức về HĐGDNGLL ở trường THCS. 

+ Khảo sát tự đánh giá của sinh viên về kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của 

mình trong đợt thực tập sư phạm tại trường THCS. 
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- Đối với giáo viên THCS:  

Đánh giá của giáo viên THCS về kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP trong  đợt thực tập sư phạm. 

2.1.3. Đối tƣợng khảo sát 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát trên các đối tượng: 

- 32 giảng viên bộ môn Tâm lí- Giáo dục thuộc các trường CĐSP có bề dày 

truyền thống về đào tạo giáo viên THCS. Cụ thể là các trường CĐSP Hà Nội, CĐSP 

Thái Bình, CĐSP Hưng Yên. 

- 450 sinh viên năm thứ 2, 3 thuộc các trường CĐSP Hà Nội, CĐSP Thái 

Bình, CĐSP Hưng Yên trong hoạt động thực tập sư phạm. 

- 73 giáo viên THCS có kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên CĐSP trong hoạt 

động thực tập sư phạm thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Thái Bình.  

2.1.4. Phƣơng pháp khảo sát 

2.1.4.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

- Mục đích: Sử dụng phương pháp này để thu thập các thông tin của đối tượng về 

các nội dung cần khảo sát.  

- Nội dung: Đề tài sử dụng 3 bảng hỏi trong đó mẫu số 1 dành cho sinh viên, mẫu 

số 2 dành cho giảng viên CĐSP, mẫu số 3 dành cho giáo viên  

- Cách thức tiến hành: 

 + Thiết kế bảng hỏi dựa trên những nghiên cứu lí luận và thu thập các ý kiến 

của chuyên gia. 

 + Điều tra thử và xử lí các số liệu có liên quan. Hoàn thiện bảng hỏi. 

 + Điều tra và xử lí số liệu theo yêu cầu của đề tài. 

2.1.4.2. Phương pháp quan sát 

- Mục đích: Sử dụng phương pháp này để tìm hiểu những biểu hiện thực tế của kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP. 
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- Nội dung: Quan sát các biểu hiện của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên 

trong một số giờ học rèn luyện NVSP ở trường CĐSP và giờ thực tập tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh THCS. 

- Cách thức tiến hành:  

 + Xây dựng nội dung, các yêu cầu cụ thể cho các giờ tổ chức HĐGDNGLL 

và hướng dẫn sinh viên thực hiện. 

 + Xây dựng biên bản quan sát, tập huấn cho giảng viên trực tiếp quan sát. 

 + Tiến hành quan sát, thu thập và xử lí thông tin. 

- Phương tiện: Biên bản quan sát, dụng cụ ghi chép, máy ghi âm, camera… 

2.1.4.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 

- Mục đích: Bổ sung các thông tin cần thiết cho bảng hỏi, khai thác sâu hơn về các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP. 

- Đối tượng: Tiến hành phỏng vấn sâu trên các đối tượng sau: 

+ Các cán bộ quản lí của các trường CĐSP phụ trách về đào tạo, về NVSP. 

+ Các giảng viên CĐSP đã trực tiếp huấn luyện kỹ năng HĐGDNGLL cho 

sinh viên. 

 + Các giáo viên chủ nhiệm THCS đã  hướng dẫn sinh viên CĐSP thực tập. 

 + Sinh viên CĐSP đã tham gia tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS. 

- Cách thức tiến hành: 

+ Dự kiến hệ thống các câu hỏi nhằm đạt được mục đích đề ra. 

+ Đặt câu hỏi, lắng nghe, ghi chép và xử lí thông tin. 

- Phương tiện: Hệ thống câu hỏi, phương tiện ghi chép, máy ghi âm... 

2.1.4.4. Phương pháp thống kê toán học 

- Mục đích:  Trình bày và mô tả kết quả nghiên cứu, tổng hợp và phân tích kết quả 

nghiên cứu 
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- Cách thức tiến hành:  

 Sử dụng các công thức toán học với phần mềm SPSS (Statistic Package for 

Social Science) phiên bản 16.0 để phân tích các số liệu và vẽ các sơ đồ, biểu bảng… 

2.1.5. Tiêu chí và thang điểm đánh giá 

2.1.5.1. Tiêu chí và thang điểm đánh giá về tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP và các yếu tố ảnh hƣởng 

 Đánh giá về mức độ quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng này cũng như 

đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành kỹ năng, chúng tôi yêu 

cầu các đối tượng khảo sát lựa chọn theo 3 mức độ: Quan trọng : 3 điểm; Bình 

thường: 2 điểm; Không quan trọng: 1 điểm. Để xác định thang đo, chúng tôi tính 

điểm của thang đo bằng công thức:  

 (Điểm tối đa – Điểm tối thiểu) : Số mức độ 

Khoảng cách giữa các mức độ của thang đo là: ( 3 – 1 ) : 3 = 0,67 điểm. 

Điểm số tối thiểu của mức độ 1 là 1 điểm 

Điểm số tối thiểu của mức độ 2 là: 1 + 0,67 = 1,67 điểm 

Điểm số tối thiểu của mức độ 3 là: 1,67 + 0,67 = 2,34 điểm 

Vậy 3 mức độ của thang đo như sau: 

Mức độ thấp: Từ 1 đến dưới 1,67. 

Mức độ trung bình: Từ 1,67 đến 2,34. 

Mức độ cao: Từ 2,34 đến 3. 

2.1.5.2. Tiêu chí và thang điểm đánh giá về mức độ kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

của sinh viên CĐSP 

 Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP gồm 4 nhóm với 12 kỹ 

năng thành phần. Mỗi kỹ năng thành phần được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: 

 - Tính đầy đủ về nội dung và cấu trúc kỹ năng bao gồm số lượng các thao tác 

cần thiết để thực hiện kỹ năng, nếu có thao tác thừa nhưng không được làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả của kỹ năng. 
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 - Tính hợp lí về logic và mức độ thành thạo của kỹ năng, phân chia thời gian 

hợp lí, các thao tác được tiến hành đúng mẫu và hạn chế tối thiểu thao tác thừa. 

 - Mức độ linh hoạt của kỹ năng bao gồm sự biến đổi của các thao tác khi 

điều kiện thay đổi và khả năng sáng tạo trong các thao tác. 

 - Hiệu quả của kỹ năng bao gồm số lượng, chất lượng trong các sản phẩm tạo 

ra, tỷ lệ về thời gian và chi phí với kết quả đạt được, mức độ trùng khớp giữa kết 

quả và mục tiêu ban đầu đề ra.  

Mỗi kỹ năng được đánh giá từ 1 điểm đến 4 điểm. Để xác định thang đo, chúng tôi 

tính điểm của thang đo như sau: ( Điểm tối đa – Điểm tối thiểu) : Số mức độ 

Khoảng cách giữa các mức độ của thang đo là: ( 4 – 1 ) : 4 = 0,75 điểm. 

Điểm số tối thiểu của mức độ 1 là 1 điểm 

Điểm số tối thiểu của mức độ 2 là: 1 + 0,75 = 1,75 điểm 

Điểm số tối thiểu của mức độ 3 là: 1,75 + 0,75 = 2,5 điểm 

Điểm số tối thiểu của mức độ 4 là: 2,5 + 0,75 = 3,25 điểm 

 Vậy 4 mức độ của thang đo như sau: 

- Mức độ thấp: Từ 1 đến dưới 1,75.         - Mức độ trung bình: Từ 1,75 đến dưới 2,5. 

- Mức độ khá: Từ 2,5 đến dưới 3,25        - Mức độ cao: Từ 3,25 đến 4.   

2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

2.2.1. Thực trạng rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên tại 

trƣờng CĐSP 

2.2.1.1. Nhận thức về tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL  

Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi sử dụng câu hỏi số 1 để các đối tượng 

khảo sát cho biết ý kiến về tầm quan trọng của việc rèn luyện các kỹ năng sư phạm 

cơ bản trong đó có kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. Kết quả 

nghiên cứu được thống kê tổng hợp trong bảng 2.1. 
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Bảng 2.1: Mức độ quan trọng của việc rèn luyện các kỹ năng sƣ phạm đối với 

sinh viên CĐSP 

 

TT 

Các kỹ năng 

sƣ phạm 

GV CĐSP GV THCS 

 
SV 

 
Tổng 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. KN dạy học  2,75 1 2,72 1 2,69 1 2,69 1 

2. 
KN tổ chức 

HĐGDNGLL  
2,53 3 2,44 3 1,97 4 2,01 4 

3. 
KN nghiên cứu 

khoa học 
1,88 5 2,22 5 1,67 6 1,84 5 

4. KN học tập 2,69 2 2,38 4 2,60 2 2,57 2 

5. 
Kỹ năng HĐ 

văn hóa, TDTT 
2,19 4 2,56 2 2,45 3 2,45 3 

6. 
KN vận động 

quần chúng 
1,75 6 2,17 6 1,72 5 1,73 6 

  

  Theo số liệu thống kê, những kỹ năng được các đối tượng nghiên cứu đánh 

giá là quan trọng, cần rèn luyện bao gồm: “Các kỹ năng dạy học” (ĐTB là 2,69- xếp 

thứ bậc 1), “Các kỹ năng học tập”(ĐTB là 2,57- xếp thứ 2) và “Các kỹ năng hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao” (ĐTB là 2,45- xếp thứ 3). Sự đánh giá 

của các đối tượng khá thống nhất với sự lựa chọn trong câu hỏi số 7 và số 9. Đó là 

những hoạt động có liên quan đến dạy học, học tập, trang bị kiến thức… luôn được 

coi trọng hàng đầu nên các kỹ năng dạy học, kỹ năng học tập cần được rèn luyện 

cho sinh viên là tất yếu. Các kỹ năng chỉ được đối tượng nghiên cứu đánh giá ở mức 

độ trung bình là “Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL ” (ĐTB là 2,01 – xếp thứ 4)  “Kỹ 

năng nghiên cứu khoa học giáo dục” (ĐTB là 1,84 – xếp thứ 5) và “Kỹ năng vận 

động quần chúng tham gia giáo dục ” (ĐTB là 1,73 – xếp thứ 6).  
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So sánh giữa các đối tượng nghiên cứu, chúng tôi cũng nhận thấy có sự khác 

biệt nhưng không lớn. Cụ thể là cả GV CĐSP và sinh viên đều đánh giá cao kỹ 

năng học tập (ĐTB là 2,69 và 2,60) xếp thứ bậc 2 sau kỹ năng dạy học. Còn GV 

THCS xếp kỹ năng học tập xuống thứ 4 (ĐTB là 2,38). GV THCS và sinh viên 

cùng đánh giá cao kỹ năng hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT (2,55 và 2,46) trong 

khi đó GV CĐSP chỉ đánh giá kỹ năng này ở mức độ trung bình (2,19 điểm). Kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL được các GV CĐSP và GV THCS đều đánh giá tầm 

quan trọng xếp thứ 3 nhưng ĐTB lại không cao (2,19 và 2,44). Còn sinh viên đánh 

giá kỹ năng này ở vị trí thứ 4 với ĐTB chỉ là 2,03 điểm.  

 Chúng tôi tiếp tục sử dụng câu hỏi số 2 là một câu hỏi mở để các đối tượng 

nghiên cứu trả lời về các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần hình thành cho sinh 

viên sư phạm. Chúng tôi đánh giá nhận thức của các đối tượng nghiên cứu có sự 

khác biệt khá rõ. Giảng viên CĐSP xác định nhiều nhất các kỹ năng cần hình thành 

cho sinh viên (trung bình từ 4 đến 6 kỹ năng). Các kỹ năng được nêu lên nhiều nhất 

là kỹ năng xác định mục tiêu hoạt động, kỹ năng thiết kế chương trình hoạt động, 

kỹ năng lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động, kỹ năng đánh giá… Điều 

này được lí giải là do giảng viên CĐSP có nhiệm vụ giảng dạy và rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL cho sinh viên nên các giảng viên nêu được nhiều và chính xác các kỹ 

năng là tất yếu. Mặc dù tỷ lệ từ 4 đến 6 kỹ năng là chưa nhiều so với 12 kỹ năng 

thành phần của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL song đó lại là những kỹ năng rất cơ 

bản và cần thiết đối với sinh viên.  

 Riêng đối tượng sinh viên trả lời câu hỏi này ở nhiều mức độ khác nhau. Có 

48 sinh viên (10,71%) nêu đúng được trên 5 kỹ năng, 121 sinh viên (27,01%) nêu 

đúng được từ 3 đến 4 kỹ năng. Nhưng cá biệt có tới 83 sinh viên (18,52%) không 

nêu được kỹ năng nào hoặc có nêu nhưng không đúng. Điều này cho thấy nhiều 

sinh viên còn mơ hồ với việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL.  

Như vậy có thể nhận thấy không chỉ có sinh viên chưa ý thức được sự cần 

thiết phải rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà cả giảng viên CĐSP và giáo 

viên THCS cũng chưa thực sự coi trọng vấn đề này.   
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2.2.1.2. Thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên ở các trƣờng CĐSP 

 Để đánh giá thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên ở các trường CĐSP, chúng tôi sử dụng các câu hỏi từ số 3 đến số 6 

trong phiếu điều tra, đồng thời kết hợp với phương pháp trao đổi, phỏng vấn để 

thống kê số liệu và phân tích kết quả thực trạng.  

 Với câu hỏi số 3, chúng tôi xử lí số liệu theo đơn vị từng trường độc lập. 

Chúng tôi nhận thấy cả 3 trường CĐSP Hà Nội, CĐSP Thái Bình và CĐSP Hưng 

Yên đều có giảng dạy nội dung HĐGDNGLL nhưng không tách thành môn học độc 

lập mà được lồng ghép trong các môn học khác. Cụ thể là tại trường CĐSP Hà Nội, 

HĐGDNGLL là một kỹ năng được rèn luyện trong học phần Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm thường xuyên; Trường CĐSP Thái Bình cũng đưa vào trong môn Rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên với thời gian là 1 buổi tương đương 5 tiết 

trên lớp. Còn trường CĐSP Hưng Yên lồng ghép nội dung HĐGDNGLL trong học 

phần “Hoạt động giáo dục ở trường THCS” với thời gian 4 tiết. Như vậy có thể thấy 

các trường CĐSP đều đã có đưa nội dung HĐGDNGLL vào chương trình đào tạo 

nhưng không thống nhất với nhau. Đây chính là một điểm rất bất cập khi xây dựng 

chương trình khung cho hệ CĐSP vì chương trình HĐGDNGLL đã là chương trình 

giáo dục chính thức được triển khai ở trường THCS hơn 10 năm nhưng trường 

CĐSP vẫn bỏ trống, không trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên. Cô giáo 

T.B.L – CĐSP Thái Bình cho biết: “Mặc dù đã nhiều lần được tham dự các đợt tập 

huấn của Bộ, của Sở Giáo dục về nội dung HĐGDNGLL, thậm chí giáo trình, tài 

liệu tham khảo cũng đã có nhiều nhưng giáo viên vẫn không thể huấn luyện kỹ năng 

này cho sinh viên do điều kiện chương trình rất hạn chế. Trên lớp, giáo viên chỉ kịp 

giới thiệu nội dung chương trình, nêu các yêu cầu cần thiết để rèn luyện kỹ năng 

còn sinh viên có làm được hay không chủ yếu dựa vào ý thức tự học của sinh 

viên…” Trường CĐSP Hà Nội là trường dành nhiều thời gian nhất để rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL nhưng qua trao đổi với cô giáo B.P.M cho biết: “Khi 

toàn trường chuyển sang đào tạo theo tín chỉ thì thời gian dành cho HĐGDNGLL 
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cũng phải giảm bớt. Do đó đòi hỏi sinh viên phải có ý thức tự rèn luyện và giảng 

viên cũng phải tìm những cách dạy khác cho phù hợp chứ không để mất nhiều thời 

gian dạy lí thuyết như hiện nay.” Đây chính là thực trạng chung về việc dạy nội 

dung HĐGDNGLL ở các trường CĐSP hiện nay. Vì vậy cần thiết phải nghiên cứu 

các giải pháp khác nhau để hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL. 

 Trong câu hỏi số 5, chúng tôi nêu lên một số biện pháp tổ chức cho sinh viên 

rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL. Kết quả nghiên cứu được thống kê trong bảng 2.2 

Bảng 2.2: Tổng hợp đánh giá về các biện pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

TT Các biện pháp 

GV CĐSP 

 

SV 

 
Tổng 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. 
Học tập các môn học có 

liên quan 
2,19 4 2,48 2 2,46 2 

2. Học tập môn RLNVSP 2,81 1 2,39 4 2,43 4 

3. Hoạt động TH, TTSP 2,44 3 2,45 3 2,45 3 

4. Hoạt động tập thể lớp 1,94 6 2,39 4 2,36 5 

5. 
Hoạt động của Đoàn TN, 

Hội sinh viên  
1,81 7 2,06 7 2,04 7 

6. Hội thi NVSP hàng năm 2,00 5 2,18 6 2,17 6 

7. 
Hoạt động tự rèn luyện 

của sinh viên 
2,75 2 2,57 1 2,59 1 

 

Theo kết quả thống kê trong bảng 2.2, biện pháp được các đối tượng nghiên 

cứu đánh giá tầm quan trọng ở mức độ cao là “Hoạt động tự rèn luyện của sinh 

viên” (ĐTB là 2,59 - xếp thứ 1), “Học tập các môn học có liên quan” (ĐTB là 2,46  
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xếp thứ 2), “Hoạt động thực hành, thực tập sư phạm” (ĐTB là 2,43 – xếp thứ 3). 

Trước hết phải khẳng định các đối tượng nghiên cứu đã đánh giá cao hoạt động tự 

rèn luyện của sinh viên là biện pháp quan trọng nhất là sự lựa chọn rất đúng đắn bởi 

lẽ sinh viên là chủ thể của hoạt động học tập và rèn luyện. Đó chính là yếu tố quyết 

định chất lượng và hiệu quả hoạt động học tập. Vai trò của hoạt động giảng dạy các 

môn học có liên quan đến HĐGDNGLL như môn Tâm lí học, Giáo dục học, Công 

tác đội TNTP… và điển hình là môn học Rèn luyện NVSP thường xuyên có vai trò 

quan trọng vì qua các môn học đó đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về nghề nghiệp sau này. Vì vậy cả giảng viên và sinh viên đều đánh giá 

cao biện pháp này. Hoạt động thực hành, thực tập sư phạm là điều kiện, là cơ hội để 

sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn giáo dục phổ thông đa dạng và phong 

phú. Thực tiễn này giúp sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm, được trải 

nghiệm và rèn luyện nhiều kỹ năng tổng hợp. Do đó nếu tăng cường hướng dẫn sinh 

viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trong quá trình thực hành, thực tập sư 

phạm chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao. 

 Cả giảng viên và sinh viên cùng đánh giá 2 biện pháp có tầm quan trọng chỉ 

ở mức độ trung bình là “Hội thi NVSP hàng năm” và “Hoạt động của Đoàn TN, Hội 

Sinh viên” (ĐTB là 2,17 và 2,04). Đánh giá này phản ánh khá rõ thực trạng tổ chức 

các hội thi NVSP giỏi hàng năm ở các trường sư phạm hiện nay mới chỉ mang tính 

chất biểu diễn, chỉ thu hút được một số sinh viên có năng lực tham gia rèn luyện 

chứ chưa phát triển được thành phong trào rèn luyện NVSP rộng khắp trong sinh 

viên. Các hoạt động của Đoàn TN, Hội Sinh viên mặc dù hiện nay phát triển khá đa 

dạng, phong phú nhưng chủ yếu là các hoạt động mang tính chất bề nổi, mang tính 

xã hội chứ chưa có nhiều hoạt động phục vụ trực tiếp cho học tập và rèn luyện. Đây 

cũng là cơ sở để đề xuất các biện pháp đóng góp cho các hoạt động rèn luyện 

nghiệp vụ ở trường sư phạm đạt hiệu quả hơn. 

 Như vậy mặc dù thời gian chính thức dành cho hoạt động giảng dạy nội dung 

HĐGDNGLL chưa nhiều nhưng thông qua các biện pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL nên phần nào giúp sinh viên tiếp cận được với kỹ năng này. Vậy sinh 
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viên có thái độ như thế nào khi rèn luyện kỹ năng này, chúng tôi thống kê kết quả 

câu hỏi số 4 (xem thêm phụ lục số 2, bảng 2.1). 

Theo kết quả thống kê câu hỏi số 4, các GV CĐSP đánh giá sinh viên của 

mình tham gia rèn luyện với thái độ thích thú, tích cực là 21 ý kiến (65,62%), thái 

độ bình thường là 11 ý kiến (34,38%). Không giảng viên nào đánh giá sinh viên của 

mình không tích cực. Cô giáo P.T.L – CĐSP Thái Bình cho biết: “Trong các giờ 

học nếu có điều kiện để lồng ghép nội dung về HĐGDNGLL như cho sinh viên xem 

băng hình, tham khảo giáo án của khóa trước hay cho sinh viên tự tổ chức 

HĐGDNGLL… chúng tôi thấy sinh viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Tôi nghĩ không 

phải do sinh viên kém hay lười rèn luyện mà do chúng ta chưa tổ chức, chưa hướng 

dẫn các em một cách hợp lí…”. Còn sinh viên đánh giá thái độ của mình ở các mức 

độ khác nhau. Có 257 sinh viên (57,36%) tự đánh giá mình thích thú, tích cực với 

hoạt động rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL. Các ý kiến giải thích chủ yếu là do giờ 

học ít lí thuyết; không khí sôi nổi; được tham gia văn nghệ, trò chơi, đố vui; được 

thể hiện sự chủ động, sáng tạo…  

Tỷ lệ sinh viên đánh giá có thái độ bình thường khi tham gia rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL là 107 sinh viên (23,88%). 36 sinh viên ( 8,03%) cho 

rằng mình không thích và số còn lại thì không có ý kiến lựa chọn. Mặc dù tỷ lệ sinh 

viên đánh giá là bình thường hay không thích chiếm gần một nửa nhưng chúng tôi 

vẫn nhận thấy đó là những ý kiến đánh giá rất trung thực và có trách nhiệm của các 

em. Vì sinh viên chưa được tiếp cận nhiều với HĐGDNGLL, nhận thức về 

HĐGDNGLL chưa đầy đủ thì khó có hứng thú, có thái độ tích cực trong việc rèn 

luyện kỹ năng này được. Do đó để nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL nhất định phải tìm kiếm các giải pháp nâng cao hứng thú, thái độ tích 

cực học tập cho sinh viên. 

2.2.1.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

 Tìm hiểu về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, chúng tôi sử dụng câu hỏi số 6 
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trong phiếu điều tra dành cho giảng viên và sinh viên CĐSP. Đồng thời kết hợp với 

phương pháp trao đổi với các cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách các phòng, ban trong 

trường CĐSP. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 2.3: Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến quá trình rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

TT Các yếu tố ảnh hƣởng 

GV  CĐSP 

 

SV  CĐSP 

 

Tổng 

 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1 
Động cơ rèn luyện KN 

tổ chức HĐGDNGLL  
2,32 2 2,14 2 2,21 2 

2 
Phương pháp tổ chức 

rèn luyện của GV 
2,34 1 2,29 1 2,31 1 

3 
Thời lượng chương 

trình rèn luyện  
2,28 3 2,12 4 2,17 3 

4 
Điều kiện cơ sở vật 

chất, PT rèn luyện  
2,18 4 2,14 2 2,15 4 

5 
Sự quan tâm của cán 

bộ quản lý các cấp 
2,16 5 1,94 6 2,03 5 

6 
Sự phối hợp trong 

trường CĐSP 
2,06 6 2,02 5 2,03 5 

 

Theo kết quả bảng 2.3, hai yếu tố “Phương pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL của giảng viên CĐSP” và “Động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên” là 2 yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL (2,31 – TB 1 và 2,21 – TB 2),  ĐTB đạt ở mức độ khá 

cao. Điều đó có nghĩa là 2 yếu tố này có ảnh hưởng khá mạnh đến quá trình rèn luyện 

của sinh viên. Sự đánh giá này là khách quan và có cơ sở bởi lẽ cả giảng viên CĐSP và 
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sinh viên đều hiểu rõ chính họ là những chủ thể đóng vai trò quyết định trong quá trình 

đào tạo nói chung và quá trình rèn luyện kỹ năng NVSP nói riêng.  

 Hai yếu tố “Thời lượng chương trình rèn luyện” và “Điều kiện cơ sở vật 

chất, phương tiện rèn luyện” được đánh giá ảnh hưởng ở vị trí thứ bậc 3 và 4 (ĐTB 

là 2,17 và 2,14). Tuy nhiên sự đánh giá của giảng viên và sinh viên lại có sự khác 

nhau. Giảng viên CĐSP đánh giá yếu tố thời lượng chương trình ảnh hưởng mạnh 

hơn điều kiện cơ sở vật chất vì đối với giảng viên, thời lượng chương trình là giới 

hạn thời gian mà họ chính thức làm việc với sinh viên trên lớp. Song ở góc độ phân 

tích ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình rèn luyện, chúng tôi lại nhận thấy đây 

là quan điểm chưa đúng của các giảng viên bởi lẽ trong điều kiện đào tạo theo 

phương thức tín chỉ hiện nay, khoảng thời gian lên lớp của sinh viên ngày càng rút 

ngắn lại, thời gian tự học, tự nghiên cứu tăng lên. Điều đó đòi hỏi giảng viên phải 

tập trung vào việc hướng dẫn, giúp sinh viên nắm được bản chất và cách thực hiện 

hành động, động viên khuyến khích sinh viên tự rèn luyện chứ không phụ thuộc vào 

yếu tố thời gian trên lớp. Còn đối với sinh viên, yếu tố điều kiện cơ sở vật chất, các 

phương tiện kỹ thuật lại được sinh viên đánh giá ảnh hưởng ở mức độ khá cao 

(ĐTB là 2,14 – TB 2). Điều đó cũng khẳng định phương tiện trực quan và phương 

tiện kỹ thuật luôn có sức hấp dẫn đối với người học. Vì vậy tăng cường cơ sở vật 

chất mặc dù chỉ là yếu tố khách quan nhưng lại ảnh hưởng đến hứng thú, tính tích 

cực chủ quan bên trong của người học. 2 yếu tố “Sự quan tâm của cán bộ quản lý 

các cấp” và “Sự phối hợp giữa các đơn vị trong trường CĐSP” chỉ được đánh giá ở 

thứ bậc 5 và 6 nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn đạt ở mức trung bình khá. 

 Như vậy có thể khẳng định các yếu tố trên đã có ảnh hưởng trực tiếp hay 

gián tiếp đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP. Cần có những biện pháp để phát huy đồng bộ vai trò ảnh hưởng của các 

yếu tố này nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho 

sinh viên.  
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2.2.2. Thực trạng kết quả rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP trong hoạt động thực tập sƣ phạm ở trƣờng THCS 

2.2.2.1. Nhận thức của sinh viên CĐSP về HĐGDNGLL ở trƣờng THCS 

*Nhận thức về tầm quan trọng của HĐGDNGLL ở trường THCS 

Phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh là mục tiêu giáo dục cửa nhà 

trường phổ thông nói chung, của bậc THCS nói riêng. HĐGDNGLL là hoạt động 

quan trọng nhằm phát triển yếu tố tâm lực trong mỗi con người, đáp ứng yêu cầu 

giáo dục trong thời kì CNH – HĐH đất nước. Vậy sinh viên CĐSP đã đánh giá tầm 

quan trọng của HĐGDNGLL như thế nào? Kết quả câu hỏi số 7 thu được như sau: 

Bảng 2.4: Nhận thức về tầm quan trọng của HĐGDNGLL  

TT Nội dung hoạt động 
Sinh viên  

Điểm trung bình Thứ bậc 

1 Hoạt động rèn luyện đạo đức 2,56 2 

2 Hoạt động học tập văn hóa 2,71 1 

3 Hoạt động lao động hướng nghiệp 2,16 5 

4 Hoạt động văn hóa, thể dục, thẩm mĩ… 2,24 4 

5 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 2,31 3 

  

Theo kết quả nghiên cứu trong bảng 2.4, HĐGDNGLL được sinh viên đánh 

giá mức độ quan trọng thứ 3 sau 2 hoạt động học tập văn hóa và rèn luyện đạo đức. 

Đây là sự phản ánh xu hướng tất yếu trong nhà trường hiện nay và cũng là xu 

hướng chung của thời đại luôn coi trọng yếu tố “trí lực”, nhiệm vụ phát triển trí tuệ 

cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng nếu so sánh với những nghiên cứu 

khoảng 5 đến 7 năm trước về vai trò của HĐGDNGLL đối với sự phát triển nhân 

cách của học sinh THCS đã thấy có sự thay đổi đáng kể. HĐGDNGLL đã được 

đánh giá ở thứ bậc cao hơn so với các hoạt động văn hóa, lao động hay thể dục, thể 

thao… Hay nói cách khác là chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS đã dần 
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khẳng định được vị trí xứng đáng của nó và trong đợt thực tập sư phạm, sinh viên 

cũng chú trọng đến HĐGDNGLL nhiều hơn. Tuy nhiên so sánh về điểm trung bình 

(ĐTB) giữa HĐGDNGLL và hoạt động học tập với hoạt động rèn luyện đạo đức thì 

lại có sự chênh lệch đáng kể. ĐTB của HĐGDNGLL chỉ đạt ở mức độ trung bình 

(ĐTB = 2,31) so với hoạt động học tập (ĐTB = 2,71) và hoạt động rèn luyện đạo 

đức (ĐTB = 2,56) đều ở mức độ cao. 

* Nhận thức về tổ chức HĐGDNGLL 

 Nghiên cứu nhận thức của sinh viên về tổ chức HĐGDNGLL, chúng tôi sử 

dụng các câu hỏi từ số 8 đến số 13 để tìm hiểu: quan niệm về HĐGDNGLL, mục 

tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình HĐGDNGLL, các hình thức tổ chức 

HĐGDNGLL phổ biến hiện nay ở trường THCS (xem thêm phụ lục số 2, bảng 2.2; 

2.3; 2.4). 

 Câu hỏi số 8 đưa ra các quan điểm về HĐGDNGLL để sinh viên nghiên cứu 

lựa chọn. Số ý kiến có quan điểm đúng về HĐGDNGLL chiếm tỷ lệ khá cao. 

Phương án 2 có tỷ lệ sinh viên trả lời đúng là 53,57%, phương án 3 có tỷ lệ sinh 

viên trả lời đúng là 88,84% và phương án 4 có tỷ lệ sinh viên trả lời đúng là 

78,57%. Tuy nhiên với phương án 1 “HĐGDNGLL là hoạt động ngoại khóa không 

bắt buộc ở trường THCS” là phương án âm tính (phương án sai để kiểm tra độ 

chính xác của các phương án còn lại) vẫn có tỷ lệ không nhỏ sinh viên lựa chọn  

(96 SV– 21,43%).  

 Như vậy mặc dù sinh viên đã nhận thức khá rõ về HĐGDNGLL là chương 

trình giáo dục chính thức ở trường THCS, là sự tiếp nối của hoạt động dạy học, góp 

phần phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh THCS nhưng vẫn còn nhiều sinh 

viên nhầm lẫn coi HĐGDNGLL chỉ là hoạt động ngoại khóa. Đây là quan điểm cũ 

về HĐGDNGLL còn tồn tại, cần được điều chỉnh kịp thời để đưa HĐGDNGLL về 

đúng vị trí của nó. 

 Nhận thức về mục tiêu của HĐGDNGLL đối với sự phát triển nhân cách của 

học sinh THCS, các ý kiến sinh viên lựa chọn phương án đúng cũng chiếm tỷ lệ khá 
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cao. Mục tiêu của HĐGDNGLL là “trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức phổ 

thông, cơ bản” là 1 phương án âm tính song vẫn có 179 sinh viên lựa chọn 

(39,95%).  Điều đó thể hiện nhiều sinh viên còn chưa phân biệt được sự khác nhau 

cơ bản giữa hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, cần chú ý điều chỉnh trong 

quá trình dạy các môn Tâm lí học, Giáo dục học ở trường CĐSP.  

 Với câu hỏi số 10: “Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS có bao 

nhiêu chủ đề?” phương án trả lời đúng là 9 chủ đề. Với câu hỏi này, số sinh viên lựa 

chọn đáp án 9 chủ đề chỉ có 165 em - 36,83% là một tỷ lệ  thấp. Đa số sinh viên lựa 

chọn phương án 10 chủ đề và 7, 8 chủ đề chứng tỏ đây chỉ là sự võ đoán hay lựa 

chọn cảm tính chứ không phải là đã nắm được các qui định cơ bản của chương trình 

HĐGDNGLL.  

Kết hợp với câu hỏi số 11 yêu cầu sinh viên kể tên các chủ đề giáo dục được 

qui định trong chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS, tỷ lệ trung bình câu trả 

lời đúng của sinh viên chỉ là 2,6 chủ đề. Các chủ đề sinh viên nêu được tương đối 

nhiều nhưng do bị nhầm lẫn với các chủ đề trong chương trình sinh hoạt tập thể của 

sinh viên nên không chính xác. Những chủ đề được các em nêu lên nhiều nhất là: 

“Tôn sư trọng đạo”, “Mừng Đảng, mừng xuân”, “Tiến bước lên Đoàn”. Đây là các 

chủ đề giáo dục rất quen thuộc với học sinh, sinh viên, đồng thời là chủ đề rơi vào 

thời điểm sinh viên đi thực hành, thực tập sư phạm, các em đã được trực tiếp tổ 

chức hoặc dự giờ sinh hoạt các chủ đề này nên các em nắm được rõ hơn. Điều đó 

chứng tỏ nếu được rèn luyện trong thực tế sẽ giúp sinh viên nắm chắc được vấn đề 

hơn nhiều so với việc giảng dạy mang tính chất lý thuyết như hiện nay.  

Theo kết quả thống kế, có tới 76 sinh viên (16,96%) hoàn toàn không kể 

được hay kể không đúng một chủ đề nào, đồng thời đây cũng là những sinh viên trả 

lời không đúng các câu hỏi số 8,9,10 chứng tỏ còn một bộ phận không nhỏ sinh 

viên hầu như không nắm được những kiến thức cơ bản về HĐGDNGLL . 

Câu hỏi số 12 đề cập đến các hình thức tổ chức HĐGDNGLL phổ biến ở nhà 

trường THCS hiện nay để sinh viên lựa chọn.  



 PL60 

Bảng 2.5: Các hình thức tổ chức HĐGDNGLL 

TT Hình thức tổ chức HĐGDNGLL 

Sinh viên (450) 

Số lƣợng Tỷ lệ % 

1. Chào cờ đầu tuần 280 62,51 

2. HĐ tập thể cuối tuần 348 76,68 

3. Đại hội Đội các cấp 145 32,36 

4. HĐGD theo chủ điểm 402 89,73 

5. HĐ ngoại khóa 159 35,49 

  

Theo kết quả thống kê trong bảng 2.5, các hình thức tổ chức HĐGDNGLL 

phổ biến sinh viên lựa chọn nhiều nhất là “hoạt động giáo dục theo chủ điểm” (402 ý 

kiến- 89,73%), “hoạt động tập thể cuối tuần” hay sinh hoạt lớp cuối tuần (348 ý kiến 

chiếm tỷ lệ 76,68%) và “chào cờ đầu tuần”  (280 ý kiến- 62,51%). Đây là những hình 

thức tổ chức HĐGDNGLL được diễn ra hàng tuần, đã thành nề nếp quen thuộc trong 

hoạt động tập thể ở trường THCS nên sinh viên lựa chọn với tỷ lệ cao là tất yếu. 

Riêng phương án “Đại hội Đội các cấp” là phương án âm tính nhưng vẫn có tới 145 

sinh viên lựa chọn chiếm 32,36%.  Điều này chứng tỏ sinh viên vẫn chưa phân biệt 

được rõ ràng những hoạt động mang tính chất đoàn thể của tổ chức Đội với chương 

trình HĐGDNGLL. Hoạt động của Đoàn TNCS, Đội TNTP HCM và HĐGDNGLL 

có quan hệ mật thiết với nhau nhưng không được đồng nhất chúng.  

 Câu hỏi số 13 chúng tôi đề nghị sinh viên đánh giá các lực lượng giáo dục có 

vai trò như thế nào trong việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS (Xem thêm 

phụ lục số 2, bảng 2.5). 

 Theo kết quả nghiên cứu, các lực lượng giáo dục được sinh viên đánh giá có 

vai trò quan trọng ở mức độ cao là Ban Giám hiệu nhà trường (ĐTB là 2,61- xếp 

thứ 1), tập thể học sinh (ĐTB là 2,67- xếp thứ 2) và tổ chức Đoàn TNCS, Đội 

TNTP HCM (ĐTB là 2,48 – xếp thứ 3). Các lực lượng giáo dục được đánh giá là có 
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vai trò quan trọng chỉ ở mức độ trung bình là Ban phụ huynh học sinh (ĐTB là 1,88  

xếp thứ 6 ) và  các lực lượng xã hội khác (ĐTB là 1,85 – xếp thứ 7). Kết quả nghiên 

cứu này phản ánh thực tế trong nhà trường hiện nay và phù hợp với những nghiên 

cứu về lí luận. Đó là các hoạt động diễn ra trong nhà trường trước hết phải được đặt 

dưới sự chỉ đạo, quản lí của Ban Giám hiệu nhà trường, của tổ chức Đoàn, Đội. Tập 

thể học sinh là chủ thể thực hiện các hoạt động giáo dục nói chung, HĐGDNGLL 

nói riêng nên cũng được nhiều sinh viên lựa chọn.  

 Tuy nhiên sinh viên lại đánh giá vai trò của giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ ở 

mức độ trung bình ( 2,18 điểm- xếp thứ 5). Nếu như bản thân sinh viên chưa ý thức 

được vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp thì cũng chưa nhận thấy trách nhiệm của 

mình trong công tác giáo dục sau này.  

 Như vậy có thể đánh giá nhận thức của sinh viên CĐSP về tổ chức 

HĐGDNGLL ở trường THCS còn chưa đầy đủ, thậm chí nhiều sinh viên còn khá 

mơ hồ và nhầm lẫn về chương trình HĐGDNGLL. Do đó nhiều sinh viên chưa ý 

thức được trách nhiệm của mình trong việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh.  

2.2.2.2. Mức độ đạt đƣợc của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP 

Để đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP, chúng tôi sử dụng câu hỏi số 14 trong phiếu điều tra, yêu cầu các giảng 

viên CĐSP và giáo viên THCS đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên và sinh viên cũng tự đánh giá kỹ năng này của mình. Chúng tôi kết hợp sử 

dụng  phương pháp phỏng vấn đối với giảng viên CĐSP, giáo viên THCS đã trực 

tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm. Đồng thời chúng tôi kết hợp sử dụng 

phương pháp quan sát một số giờ thực tập tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên ở 

trường THCS để phân tích kết quả được cụ thể và chính xác. 

Theo số liệu thống kê trong bảng 2.6, các kỹ năng thuộc thành phần nhận 

thức của kỹ năng HĐGDNGLL của sinh viên chỉ đạt mức độ khá. Điểm trung bình 

do GV CĐSP đánh giá là 2,42, do GV THCS đánh giá là 2,64 và sinh viên tự đánh 

giá là 2,69. Điểm trung bình chung là 2,67. Ở mức độ này, sinh viên thực hiện có 
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kết quả các hành động trong điều kiện có sự hỗ trợ của giáo viên, ít sai sót. Nếu 

điều kiện  không thay đổi, sinh viên có thể tự thực hiện hành động và đạt được kết 

quả nhất định. So sánh giữa các đối tượng, chúng tôi thấy GV CĐSP đánh giá sinh 

viên thấp hơn một chút so với GV THCS và sinh viên tự đánh giá mình ở mức độ 

cao hơn. Tuy có sự chênh lệch nhưng cả 3 đối tượng đều đánh giá nhóm kỹ năng 

thứ nhất của sinh viên chỉ đạt mức độ khá.  

* Mức độ đạt được của nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL 

Bảng 2.6: Tổng hợp đánh giá nhóm kỹ năng nhận thức về  HĐGDNGLL 

 

TT 

 

Kỹ năng 

GV CĐSP 

 

GV THCS 

 

SV 

 

Tổng hợp 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. 
KN tìm hiểu về 

HĐGDNGLL  
2,57 1 2,81 1 2,54 3 2,58 3 

2. 

KN tìm hiểu, xử lý, 

sử dụng và lưu trữ 

thông tin 

2,17 3 2,36 3 2,78 1 2,69 1 

3. 

KN xác định điều 

kiện, phương tiện 

HĐGDNGLL  

2,51 2 2,74 2 2,74 2 2,73 2 

 ĐTB 2,42  2,64  2,69  2,67  

 

Phân tích từng kỹ năng cụ thể, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt giữa đánh 

giá của giáo viên và sinh viên. Cụ thể là kỹ năng tiếp cận, xử lí và sử dụng thông tin 

được sinh viên tự đánh giá cao nhất trong nhóm (ĐTB là 2,78) nhưng cả GV CĐSP 

và GV THCS lại đánh giá kỹ năng này chỉ ở thứ bậc 3 với điểm số đạt mức trung 

bình dưới (2,17 và 2,36). Điều này chứng tỏ sinh viên phần nào chưa đánh giá đúng 

khả năng của mình. Hiện nay sinh viên tìm kiếm các nguồn thông tin phục vụ cho 
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học tập rất dễ dàng, thuận lợi, nhất là có sự hỗ trợ của mạng Internet, song với 

lượng thông tin phong phú như vậy thì lựa chọn như thế nào để sử dụng lại rất khó 

khăn và đó chính là  yếu điểm của sinh viên. Vì vậy đánh giá của giáo viên chính 

xác hơn sinh viên. Kỹ năng tìm hiểu về HĐGDNGLL được GV CĐSP và GV 

THCS cùng xếp ở thứ bậc 1 (ĐTB là 2,57 và 2,81) nhưng sinh viên lại đánh giá kỹ 

năng này không cao, xếp ở vị trí số 3 (2,54 điểm). Kết hợp với quan sát của các giáo 

viên cho thấy sinh viên thường rất chủ quan, lệ thuộc vào những nội dung đã có sẵn 

trong giáo trình nên không tập trung tìm hiểu về HĐGDNGLL. Còn về phía giảng 

viên CĐSP cũng thường dành nhiều thời gian để giảng về HĐGDNGLL theo yêu 

cầu của chương trình và theo phương pháp giảng dạy thông thường. Do đó sinh viên 

đánh giá kỹ năng này của mình không cao cũng là có cơ sở.   

* Mức độ đạt được của nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  

Bảng 2.7: Tổng hợp đánh giá nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL 

 

TT 
Kỹ năng 

GV CĐSP GV THCS SV Tổng hợp 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. 
KN xác định MTGD 

của HĐGDNGLL 
2,57 2 2,37 3 2,68 2 2,63 2 

2. 

KN xác định ND 

và lựa chọn  hình 

thức HĐGDNGLL 

2,83 1 2,75 1 2,79 1 2,78 1 

3. 
KN XD tiến trình  

HĐGDNGLL 
2,41 3 2,59 2 2,60 3 2,57 3 

 ĐTB 2,60  2,57  2,69  2,66  

   

 Theo qui định thực tập sư phạm, trước khi tổ chức HĐGDNGLL cho học 

sinh THCS, sinh viên cần soạn giáo án thiết kế chương trình HĐGDNGLL và được 

giáo viên hướng dẫn thực tập kí duyệt. Theo số liệu thống kê trong bảng 2.7, các kỹ 
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năng thuộc thành phần thiết kế HĐGDNGLL của sinh viên chỉ đạt mức độ khá. 

Điểm trung bình do GV CĐSP đánh giá là 2,60. Do GV THCS đánh giá là 2,57 và 

sinh viên tự đánh giá là 2,69. Điểm trung bình chung là 2,66. Như vậy với nhóm kỹ 

năng này, giữa giảng viên CĐSP, giáo viên THCS và sinh viên đánh giá tương đối 

như nhau, độ chênh lệch hầu như không đáng kể.  

Phân tích cụ thể từng kỹ năng, chúng tôi nhận thấy kỹ năng xác định nội 

dung và lựa chọn hình thức tổ chức HĐGDNGLL được cả 3 đối tượng đánh giá cao 

nhất (ĐTB lần lượt là 2,83; 2,75 và 2,79). Kết hợp với phương pháp quan sát, chúng 

tôi cũng nhận thấy sinh viên còn rất lúng túng khi xây dựng nội dung cho 

HĐGDNGLL. Nhưng nếu được giảng viên gợi ý hay cố vấn về nội dung thì sinh 

viên lại có thể sáng tạo ra được rất nhiều hình thức hoạt động khác nhau. Điều đó 

chứng tỏ rằng mặc dù sinh viên khá sáng tạo và linh hoạt trong tư duy nhưng sinh 

viên còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong thực tế, chưa đánh giá được trình độ của 

học sinh để có thể xây dựng nội dung hoạt động cho phù hợp. Đây là điểm yếu của 

sinh viên mà giảng viên cần chú ý tổ chức luyện tập nhiều hơn.  

 Kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL là kỹ năng có vị trí quan trọng 

trong nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL. Song kỹ năng này chỉ được các đối 

tượng nghiên cứu đánh giá ở mức độ khá (ĐTB đạt 2,41, 2,59 và 2,60). Giảng viên 

CĐSP đánh giá kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL của sinh viên thấp hơn 

khá nhiều so với đánh giá của sinh viên và giáo viên THCS. Đó là do giảng viên 

CĐSP nắm rất rõ những yêu cầu của một HĐGDNGLL cần được thiết kế như thế 

nào để hướng dẫn sinh viên rèn luyện và kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL  

chính là kết quả chung của toàn bộ nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL. Vì vậy đây 

là nhóm kỹ năng rất cần được tổ chức rèn luyện nhiều hơn để không làm ảnh hưởng 

đến các nhóm kỹ năng kế tiếp.   

 * Mức độ đạt được của nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  

 Đây là nhóm kỹ năng quan trọng nhất, có tính chất quyết định đối với hiệu 

quả tổ chức HĐGDNGLL, đây cũng là nhóm kỹ năng mà các đối tượng nghiên cứu 

đã cân nhắc nhiều nhất khi đánh giá và tự đánh giá. 
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Bảng 2.8: Tổng hợp đánh giá nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL 

 

TT 

 

Kỹ năng 

GV CĐSP GV THCS SV Tổng hợp 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. 
KN hướng dẫn HS 

thực hiện hoạt động 
2,91 2 3,40 1 3,07 2 3,09 2 

2. 
KN quản lý, điều 

khiển HĐGDNGLL 
3,08 1 3,25 2 3,11 1 3,12 1 

3. 
KN giải quyết vấn 

đề… HĐGDNGLL 
2,75 3 2,89 3 2,63 3 2,73 3 

 ĐTB 2,92  3,18  2,94  3,01  

 

 Theo số liệu thống kê, các kỹ năng triển khai HĐGDNGLL của sinh viên đã 

đạt mức độ tiếp cận đến khá. Điểm trung bình do GV CĐSP đánh giá là 2,92. Do 

GV THCS đánh giá là 3,18 và sinh viên tự đánh giá là 2,94. Điểm trung bình chung 

là 3,01. Ở mức độ này, sinh viên đã nhận thức được khá rõ các cách thức hành động 

và thực hiện các thao tác trong từng hành động khá thành thạo. Sinh viên đã khá chủ 

động trong công việc mà có thể không cần sự hướng dẫn trực triếp từ giáo viên. Đây 

cũng là nhóm kỹ năng được các GV THCS đưa ra nhiều ý kiến nhận xét nhất trong 

các biên bản quan sát. 

Trong nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL, 2 kỹ năng được đánh giá ở 

mức độ cao là kỹ năng quản lý, điều hành HĐGDNGLL và kỹ năng hướng dẫn học 

sinh thực hiện HĐGDNGLL (ĐTB là 3,09 và 3,12). Thực chất đây là 2 kỹ năng sư 

phạm chung cho nhiều hoạt động chứ không phải chỉ thuộc kỹ năng HĐGDNGLL. 

Hơn nữa đối với sinh viên sư phạm, các giảng viên ngay trong quá trình lên lớp đều 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý học sinh hay cách giao tiếp, truyền đạt 

kiến thức phải mang tính sư phạm rõ nét. Vì vậy sinh viên có nhiều cơ hội được rèn 

luyện nên được đánh giá cao. Đặc biệt GV THCS còn đánh giá sinh viên đạt tới 

3,04 điểm – điểm số cao nhất trong bảng thống kê tổng hợp. Kỹ năng giải quyết các 
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THSP nảy sinh trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL được các GV CĐSP và GV 

THCS đánh giá ở mức độ trung bình khá ( 2,75 điểm và 2,89 điểm) nhưng sinh viên 

chỉ tự đánh giá mình ở mức độ trung bình (2,63 điểm). Đây là một kỹ năng khó đòi 

hỏi sinh viên phải có khả năng ứng biến linh hoạt, sự nhạy cảm tốt và bản lĩnh sư 

phạm cao thì mới thực hiện tốt được kỹ năng này. Vì vậy nhiều sinh viên chưa thực 

sự tin vào khả năng này của bản thân nên đa số chỉ đánh giá ở mức độ trung bình. 

* Mức độ đạt được của nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  

Bảng 2.9: Tổng hợp nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL 

 

TT 
Kỹ năng 

GV CĐSP GV THCS SV Tổng hợp 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. 
KN xây dựng tiêu 

chí, thang đánh giá 
3,01 1 2,37 2 2,67 3 1,98 3 

2. 
Kỹ năng hướng dẫn 

học sinh tự đánh giá 
2,41 2 2,96 1 2,91 1 3,05 1 

3. 
Kỹ năng tổng kết 

kinh nghiệm… 
1,91 3 2,15 3 2,83 2 2,68 2 

 ĐTB 2,44  2,49  2,80  2,79  

 

Theo số liệu thống kê bảng 2.9, ĐTB nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL 

đạt 2,79 điểm tương ứng với mức độ trung bình khá. Kỹ năng được giáo viên và 

sinh viên đánh giá ở thứ bậc cao trong nhóm là kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS 

đánh giá HĐGDNGLL (ĐTB là 3,85). Đây là công việc sinh viên đi thực tập vẫn 

phải làm nên cả giáo viên và sinh viên cùng đánh giá kỹ năng này cao hơn. Kỹ năng 

xây dựng tiêu chí, thang đánh giá được xếp thức bậc 3 nhưng ĐTB thấp hơn rất 

nhiều so với 2 kỹ năng trong nhóm, thậm chí nhiều sinh viên còn chưa được biết kỹ 

năng này chứng tỏ sự đánh giá của sinh viên còn mang tính chất cảm tính rất rõ. 

Các đối tượng đánh giá nhóm kỹ năng này có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. 
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* Đánh giá chung về mức độ đạt được của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của 

sinh viên CĐSP 

Để có cái nhìn toàn diện về  kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên 

CĐSP, chúng tôi đánh giá tổng hợp và xếp thứ bậc 12 kỹ năng thành phần  

Bảng 2.10: Tổng hợp đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

 của sinh viên CĐSP 

 

Kỹ năng 

GV CĐSP GV THCS SV Tổng hợp 

ĐTB 
Thứ 

bậc 
ĐTB 

Thứ 

bậc 
ĐTB 

Thứ 

bậc 
ĐTB 

Thứ 

bậc 

KN tìm hiểu về 

HĐGDNGLL  
2,57 1 2,81 1 2,54 3 2,58 11 

KN tìm hiểu, xử lý, sử 

dụng và lưu trữ thông tin 
2,17 3 2,36 3 2,78 1 2,69 7 

KN xác định điều kiện, 

phương tiện HĐGDNGLL  
2,51 2 2,74 2 2,74 2 2,73 5 

KN xác định MTGD của 

HĐGDNGLL  
2,57 2 2,37 3 2,68 2 2,63 10 

KN XD nội dung, lựa 

chọn HT HĐGDNGLL 
2,83 1 2,75 1 2,79 1 2,78 4 

KN XD tiến trình  

HĐGDNGLL 
2,41 3 2,59 2 2,60 3 2,57 12 

KN hướng dẫn học sinh 

thực hiện  HĐGDNGLL 
2,91 2 3,40 1 3,07 2 3,09 2 

KN quản lý, điều khiển 

HĐGDNGLL 
3,08 1 3,25 2 3,11 1 3,12 1 

KN giải quyết vấn đề 

HĐGDNGLL 
2,75 3 2,89 3 2,63 3 2,73 5 

Kỹ năng xây dựng tiêu 

chí , thang đánh giá 
3,01 1 2,37 2 2,67 3 2,64 9 

KN hướng dẫn HS tự 

đánh giá 
2,41 2 2,96 1 2,91 1 3,05 3 

KN tổng kết kinh nghiệm 1,91 3 2,15 3 2,83 2 2,68 8 
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 Theo kết quả thống kê trong bảng 2.10, nhìn chung kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL chỉ đạt ở mức độ trung bình khá. Chỉ có 3/12 kỹ năng được đánh giá 

ở mức độ cao (ĐTB > 2,34) và không có kỹ năng nào bị đánh giá ở mức độ yếu. Ba 

kỹ năng được đánh giá ở thứ bậc cao nhất là kỹ năng quản lý, điều hành 

HĐGDNGLL, kỹ năng dẫn chương trình HĐGDNGLL, kỹ năng hướng dẫn học 

sinh THCS tự đánh giá. Đây là những kỹ năng sư phạm được rèn luyện ở nhiều môn 

học nên sinh viên thể hiện các kỹ năng này tốt hơn so với các kỹ năng khác. Ba kỹ 

năng bị đánh giá thấp nhất là kỹ năng xây dựng nội dung HĐGDNGLL, kỹ năng 

tìm hiểu về HĐGDNGLL và kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL. Thực trạng 

này chỉ ra bất cập rõ nhất trong việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho 

sinh viên sư phạm hiện nay vì đây là những kỹ năng rất cơ bản, cần thiết để tổ chức 

thành công HĐGDNGLL.  

2.2.2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP 

 * Thuận lợi và khó khăn 

 Để tìm hiểu về những thuận lợi và khó khăn của sinh viên CĐSP khi tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh trong đợt thực tập sư phạm, chúng tôi đã sử dụng câu 

hỏi mở số 15 và trực tiếp phỏng vấn, trao đổi với sinh viên, giáo viên hướng dẫn 

thực tập. Những thuận lợi được cả giáo viên và sinh viên nêu lên nhiều nhất là được 

sự hướng dẫn chỉ đạo thống nhất từ phía nhà trường phổ thông và các giáo viên 

(79,92%), sự ủng hộ của học sinh THCS (72,61%), sự nhiệt tình, tích cực của sinh 

viên (61,23%)... Sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, của Tổng phụ trách Đội 

chính là điều kiện cần thiết, tạo cơ hội cho sinh viên được thực tập kỹ năng này. 

Thuận lợi mà cả sinh viên và giáo viên hướng dẫn đều ghi nhận chính là sự hưởng 

ứng tích cực, nhiệt tình của học sinh THCS. Thuận lợi này đã giúp sinh viên được 

trải nghiệm trên thực tế các đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS được bộc lộ 

qua hoạt động tập thể như thế nào. Đồng thời sinh viên cũng nhận thức rõ về vai trò, 

tầm quan trọng của việc tìm hiểu đặc điểm tâm lý học sinh và thiết lập các mối quan 
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hệ tích cực giữa người giáo dục và người được giáo dục sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

như thế nào khi tổ chức các hoạt động giáo dục. 

 Một số thuận lợi khác cũng được đề cập tới như điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kĩ thuật của nhà trường, của lớp, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh hay 

thời điểm thực tập sư phạm cũng được sinh viên và giáo viên hướng dẫn nêu ra tuy 

nhiên tỷ lệ không cao. 

 Còn những khó khăn sinh viên gặp phải thì có nhiều ý kiến khác nhau. Các 

khó khăn được sinh viên đề cập đến nhiều nhất là do sinh viên chưa được chuẩn bị 

tâm lý sẵn sàng tổ chức HĐGDNGLL (62,91%) nên thường bị động trước những 

yêu cầu của nhà trường, của giáo viên hướng dẫn. Khi đã nhận nhiệm vụ, khó khăn 

tiếp theo nhiều sinh viên nêu ra là chưa nhận thức đúng về những yêu cầu cơ bản 

của việc tổ chức HĐGDNGLL(54,11%), không hình dung được những công việc 

cần làm, cần chuẩn bị(45,75%), sinh viên chưa biết tìm kiếm thông tin về chủ điểm 

giáo dục nên không thiết kế được chương trình, chưa biết cách hướng dẫn học sinh 

cùng tham gia hoạt động mà thường tự làm thay phần việc của học sinh (40,39%)... 

Ý kiến nhận xét của các giáo viên hướng dẫn thực tập cũng tương tự như ý kiến của 

sinh viên.  

 Theo đánh giá của chúng tôi, những khó khăn mà sinh viên đã gặp phải khi 

tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS trong quá trình thực tập sư phạm là tất 

yếu vì chương trình rèn luyện NVSP ở các trường CĐSP hiện nay đều nghiêng về 

rèn luyện các kỹ năng dạy học mà không chú trọng rèn luyện các kỹ năng giáo dục 

nói chung, kỹ năng HĐGDNGLL nói riêng. Bản thân mỗi sinh viên cũng thường có 

xu hướng tập trung nhiều cho HĐGDNGLL dạy học, hoạt động chuyên môn theo 

ngành đào tạo mà chưa chú trọng đến công tác giáo dục học sinh, công tác chủ 

nhiệm lớp hay tổ chức các hoạt động tập thể. Trong các văn bản tổng kết thực tập sư 

phạm, bên cạnh những thành tích mà sinh viên đã đạt được cần ghi nhận thì còn tồn 

tại những hạn chế thường được đề cập đến như sự lúng túng, thiếu chuyên nghiệp 

của sinh viên khi tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh. 
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 * Nguyên nhân   

  Khi giải thích về nguyên nhân của những thuận lợi và khó khăn mà sinh viên 

đã gặp phải khi tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS trong quá trình thực tập 

sư phạm, đa số các ý kiến tập trung lí giải nguyên nhân của các khó khăn. Tuy 

nhiên các ý kiến của các đối tượng khảo sát cũng chỉ nêu ý kiến chung là do sinh 

viên còn thiếu kinh nghiệm, chưa được va chạm thực tiễn, do thời gian thực tập sư 

phạm ngắn, do điều kiện của các trường THCS, do sinh viên chưa hứng thú với việc 

tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể trong nhà trường… Một số ý kiến đưa ra 

nguyên nhân là do sinh viên thường chú trọng quá nhiều vào việc dự giờ, tập giảng 

và lên lớp nên không đầu tư thời gian và công sức vào tổ chức HĐGDNGLL hoặc 

đưa ra nguyên nhân là nhà trường CĐSP hay trường THCS không yêu cầu tổ chức 

HĐGDNGLL nên sinh viên không đề ra kế hoạch tổ chức.  

 Rất ít ý kiến đưa ra nguyên nhân là do sinh viên chưa được rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL ngay trong quá trình đào tạo ở trường CĐSP. Điều đó 

chứng tỏ còn nhiều hạn chế trong nhận thức của cả giáo viên và sinh viên về tầm 

quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Đồng thời đó cũng là 

kết quả của quá trình đào tạo về nghiệp vụ sư phạm trong các trường CĐSP đã 

không chú trọng trang bị kỹ năng này cho sinh viên.  

 Như vậy những thuận lợi và khó khăn đã được các đối tượng nghiên cứu chỉ 

ra trong thực tế cho thấy cần có những biện pháp tác động đồng bộ vào quá trình rèn 

luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nói chung, kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói 

riêng cho sinh viên trong quá trình đào tạo ở trường CĐSP. 
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Kết luận chƣơng 2 

 

Qua phân tích thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên các trường CĐSP, chúng tôi có nhận xét như sau: 

- Thực trạng hiện nay trong các trường CĐSP, vì HĐGDNGLL không phải 

là nội dung học tập bắt buộc nên các trường chỉ dừng ở mức độ dạy lý thuyết về 

HĐGDNGLL hoặc giới thiệu lồng ghép trong các môn khoa học sư phạm chứ chưa 

đầu tư để rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên nên kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL của sinh viên còn yếu. 

- Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP trong hoạt động thực 

tập sư phạm còn tồn tại nhiều bất cập. Sinh viên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về 

tầm quan trọng của chương trình HĐGDNGLL cũng như về tổ chức  HĐGDNGLL 

ở trường THCS. Đặc biệt nhiều sinh viên còn chưa ý thức được trách nhiệm của 

mình trong việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh. 

- Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP chỉ đạt ở mức độ trung 

bình khá. Nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL và nhóm kỹ năng điều khiển 

HĐGDNGLL được đánh giá cao hơn so với nhóm kỹ năng nhận thức về 

HĐGDNGLL và nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL. 

- Những khó khăn cơ bản mà sinh viên gặp phải là chưa biết tìm kiếm những 

thông tin cần thiết về chủ điểm giáo dục, chưa biết cách thiết kế HĐGDNGLL, chưa 

biết triển khai HĐGDNGLL, chưa chủ động hướng dẫn và động viên được học sinh 

cùng tham gia HĐGDNGLL… 

-  Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP chính là phương pháp tổ chức rèn luyện của 

giảng viên. Các yếu tố khác như thời lượng chương trình, điều kiện cơ sở vật chất 

hay sự quan tâm của các cấp quản lý… cũng có ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. Điều đó đòi hỏi cần 

có những biện pháp để phát huy đồng bộ vai trò ảnh hưởng của các yếu tố này nhằm 

nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên. 
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CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG  

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 

 CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

 

3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng các biện pháp rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

Mục đích của mỗi hoạt động là kết quả dự kiến mà hoạt động cần đạt được. 

Mục đích có tác dụng định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình hoạt động mà mỗi cá 

nhân hay toàn bộ hệ thống cần phải phấn đấu để đạt được mục đích. Hiệu quả của 

mỗi hoạt động phụ thuộc vào việc xác định mục đích ban đầu có chính xác và phù 

hợp hay không. Vì vậy đây là một nguyên tắc luôn cần đảm bảo trong nghiên cứu 

khoa học. 

Để xác định các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần bám 

sát vào mục tiêu rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Đó là: 

- Sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản về HĐGDNGLL ở trường 

THCS bao gồm: vị trí, vai trò, mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL; nội dung, hình 

thức hoạt động và các nguyên tắc tổ chức HĐGDNGLL; qui trình tổ chức và đánh 

giá HĐGDNGLL. Sinh viên cần hiểu rõ nhiệm vụ cơ bản của giáo viên chủ nhiệm 

và vai trò của các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức HĐGDNGLL ở trường 

THCS. 

- Sinh viên cần rèn luyện các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cơ bản bao gồm: 

kỹ năng tìm kiếm và xử lí thông tin; kỹ năng thiết kế; kỹ năng tổ chức; kỹ năng 

đánh giá; kỹ năng phối hợp các lực lượng giáo dục trong tổ chức HĐGDNGLL. 

- Bồi dưỡng thái độ tích cực rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói 

riêng; rèn luyện kỹ năng NVSP nói chung; góp phần giáo dục tình cảm yêu nghề, 

yêu trẻ, gắn bó với sự nghiệp giáo dục. 
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3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống trong hoạt động đòi hỏi phải luôn xem 

xét sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan như một chỉnh thể thống nhất 

và toàn vẹn. 

Vận dụng nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, chúng tôi xác định kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL là một kỹ năng tổng hợp được cấu trúc bởi 4 nhóm kỹ năng 

thành phần. Trong mỗi nhóm kỹ năng thành phần lại bao gồm một số kỹ năng cụ 

thể. Các kỹ năng thành phần hay các nhóm kỹ năng đều có mối quan hệ liên kết, 

gắn bó với nhau, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy tương ứng với mỗi kỹ 

năng và mỗi nhóm kỹ năng sẽ có các biện pháp và nhóm biện pháp tương ứng. Mỗi 

biện pháp cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng của mình. Nếu một biện 

pháp nào đó bị bỏ qua hay thực hiện kém hiệu quả sẽ làm ảnh hưởng đến việc thực 

hiện các biện pháp kế tiếp và ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL. Mỗi biện pháp được thực hiện sẽ là tiền đề để thực hiện các 

biện pháp sau, đồng thời mỗi biện pháp sau lại là sự kế tiếp, hoàn thiện và củng cố 

cho các biện pháp đi trước. Tuy nhiên khi thực hiện các biện pháp cũng không nên 

rập khuôn, máy móc mà cần đảm bảo sự linh hoạt, mềm dẻo để đảm bảo tính hệ 

thống, logic 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn cũng là một nguyên tắc cơ bản trong 

phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Thực tiễn là nơi để kiểm 

nghiệm các kết quả của hoạt động nhận thức và là nơi để vận dụng các kết quả đó 

để cải tạo thế giới. 

Việc xác định các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL phải 

dựa trên những cơ sở thực tiễn cơ bản sau: 

- Đảm bảo đáp ứng được những đặc điểm, yêu cầu và điều kiện thực tiễn của 

việc thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. Đặc biệt trong điều kiện 

thực tiễn hiện nay, việc đẩy mạnh vai trò của các hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, 
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giáo dục đinh hướng giá trị, giáo dục kỹ năng sống… cho thanh, thiếu niên là rất 

cần thiết. 

- Đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo sinh viên hệ CĐSP. 

Cụ thể là: Điều kiện trường, lớp, trang thiết bị dạy học, địa điểm thực hành, quỹ 

thời gian học tập… Thêm vào đó là điều kiện thực hành, thực tập sư phạm, điều 

kiện  tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể của sinh viên… 

- Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng vùng, 

miền để áp dụng đạt hiệu quả. 

- Đảm bảo đáp ứng được những yêu cầu của xã hội hiện đại đối với nhân cách 

người giáo viên, chú trọng đến năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức của họ. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả 

Các biện pháp đề ra phải có tính khả thi, có thể thực hiện được trong những 

điều kiện cụ thể. Trong quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL, các biện 

pháp đề ra phải ngang tầm với quyền hạn và trách nhiệm của nhà trường CĐSP, khả 

năng của đội ngũ giáo viên và phù hợp với trình độ của sinh viên CĐSP. Hay nói 

cách khác, nhà trường, giáo viên và sinh viên là những chủ thể trực tiếp tham gia 

quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần có đủ các điều kiện để thực 

hiện các biện pháp đề ra. 

Các biện pháp đề ra phải có khả năng ứng dụng rộng rãi ở các địa bàn khác 

nhau có điều kiện tương đương, đặc biệt là tương đương về điều kiện cơ sở vật chất 

và trình độ của người học. Các biện pháp đề ra phải đảm bảo hiệu quả về mặt kinh 

tế, tiết kiệm được thời gian và công sức nhưng vẫn đạt được chất lượng theo yêu 

cầu đào tạo đề ra. 

3.2. Biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

Dựa trên nghiên cứu lý luận về tổ chức HĐGDNGLL và kết quả nghiên cứu 

thực trang rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên trong các trường 

CĐSP, thực trạng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên khi thực tập sư phạm ở các 
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trường THCS, luận án đề xuất 5 biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP bao gồm: 

+ Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

+ Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. 

+ Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP. 

+ Hình thành động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP. 

+ Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL. 

3.2.1. Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên CĐSP 

3.2.1.1.  Mục đích, ý nghĩa 

Xác định nội dung và các yêu cầu cụ thể của từng kỹ năng thành phần trong 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nhằm giúp giảng viên, sinh viên nhận thấy rõ những 

công việc cần làm và yêu cầu cần đạt được để hình thành từng kỹ năng đó. 

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp 

- Xác định hệ thống kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL, phân chia các kỹ năng đó thành từng nhóm kỹ năng đảm bảo lôgic 

khoa học và hợp lí. 

- Cụ thể hóa nội dung của từng kỹ năng thành phần thành các công việc hay 

các thao tác cụ thể để làm căn cứ hướng dẫn sinh viên rèn luyện từng kỹ năng thành 

phần đó. 

- Xác định các yêu cầu cần đạt cho mỗi kỹ năng thành phần để sinh viên nhận 

thức rõ mục tiêu phấn đấu. Đồng thời đó cũng là tiêu chí đánh giá mức độ đạt được của 

từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên. 

3.2.1.3. Tổ chức thực hiện biện pháp 

Để xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP, chúng tôi đề xuất các bước thực hiện như sau: 
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- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về chương trình HĐGDNGLL ở trường 

THCS, các vấn đề lý luận về kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói chung và tổ chức 

hoạt động giáo dục cho học sinh THCS nói riêng. 

- Nghiên cứu quá trình giáo viên chủ nhiệm lớp hướng dẫn học sinh THCS 

thực hiện HĐGDNGLL để xác định những công việc cụ thể người giáo viên phải 

thực hiện và trình tự thực hiện những công việc đó. Từ đó xác định những kỹ năng 

cần thiết để tổ chức tốt HĐGDNGLL cho học sinh THCS. 

- So sánh các kỹ năng đó với hệ thống các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm mà 

sinh viên đã được rèn luyện để xác định những kỹ năng nào sinh viên đã có và 

những kỹ năng nào còn thiếu để đề xuất các kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cần rèn luyện cho sinh viên CĐSP. 

- Khảo sát ý kiến đánh giá của giảng viên CĐSP, sinh viên CĐSP, giáo viên 

THCS và các chuyên gia về HĐGDNGLL  để các đối tượng đánh giá về mức độ 

cần thiết của từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP. 

- Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP dựa trên hệ thống các kỹ năng thành phần đã xác định. Nội dung rèn luyện 

được xây dựng cụ thể như sau: 

* Nội dung rèn luyện nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL: 

+ Kỹ năng tìm hiểu về HĐGDNGLL: Sinh viên CĐSP cần có kỹ năng tự học, 

tự nghiên cứu về chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. Cụ thể là nghiên cứu 

về vị trí, vai trò, mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL. Tìm hiểu về nội dung giáo 

dục theo từng chủ đề, chủ điểm trong chương trình giáo dục bắt buộc và chương 

trình tự chọn. Tìm hiểu về các hình thức tổ chức HĐGDNGLL phổ biến để thực 

hiện những nội dung giáo dục được qui định trong chương trình. Tìm hiểu về 

nguyên tắc tổ chức và qui trình chung cần tiến hành khi tổ chức HĐGDNGLL cho 

học sinh THCS. Yêu cầu sinh viên phải khái quát hóa được những nội dung cơ bản 

của chương trình HĐGDNGLL ở bậc THCS và phân tích được mối liên hệ giữa các 

yếu tố thành phần trong chương trình đó. 
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+ Kỹ năng tìm kiếm, xử lí, sử dụng và lưu trữ thông tin: Thông tin về các chủ 

điểm giáo dục trong chương trình HĐGDNGLL có vị trí quan trọng trong quá trình 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Sự hiểu biết của mỗi sinh viên về các sự 

kiện lịch sử, ý nghĩa xã hội, các câu chuyện, tấm gương, bài hát, điệu múa… theo 

từng chủ điểm giáo dục sẽ giúp sinh viên có đủ tư liệu để thiết kế từng nội dung 

trong chương trình hoạt động theo chủ điểm giáo dục đó. Nếu thiếu sự hiểu biết 

này, các nội dung sinh viên xây dựng sẽ đơn giản, nghèo nàn hoặc mang tính chất 

hình thức. Do đó sinh viên cần có kỹ năng tự tìm kiếm thông tin, lựa chọn những 

thông tin cần thiết, sử dụng chúng để xây dựng nội dung hoạt động. Các thông tin 

này không chỉ được sử dụng một lần mà cần được lưu trữ lại một cách khoa học để 

sử dụng cho những lần tiếp theo. 

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, sinh viên có thể tìm kiếm thông tin thông 

qua sự hỗ trợ của mạng thông tin Internet. Đó là khối lượng thông tin khổng lồ, 

không bị giới hạn về mặt nội dung như trong các giáo trình hay tài liệu tham khảo 

khác. Thông tin trên mạng Internet cho phép tìm hiểu những dữ liệu một cách hiệu 

quả, truyền tải rõ ràng, hấp dẫn về hình ảnh, âm thanh… Đó là tập hợp nguồn thông 

tin sơ cấp và thứ cấp tạo những điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên nghiên cứu và 

lựa chọn. Việc sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, lựa chọn, phân tích và lưu 

trữ thông tin có hiệu quả hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống. Công 

nghệ thông tin giúp cho việc lưu trữ được thuận lợi, có thể sắp xếp theo nhiều cách 

khác nhau, có thể dễ dàng sửa đổi, loại bỏ bớt thông tin không cần thiết hay cập 

nhật thêm thông tin mới. Việc lưu trữ này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc viết tay 

hay in trên các bản cứng để lưu trữ. Đồng thời kết quả tìm kiếm thông tin của sinh 

viên này nếu được chia sẻ với các sinh viên khác sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, 

công sức và xây dựng được một khối lượng thông tin lớn chỉ trong một thời gian 

ngắn. Do đó sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời gian của sinh viên. Kỹ 

năng này yêu cầu sinh viên phải xây dựng được tập san tư liệu về từng chủ điểm 

giáo dục trong chương trình HĐGDNGLL bậc THCS và sắp xếp các tư liệu một 

cách khoa học, hợp lí. 
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+ Kỹ năng xác định điều kiện, phương tiện HĐGDNGLL: Kỹ năng này bao 

gồm những công việc cụ thể sau: 

Tìm hiểu đặc điểm tâm lý cơ bản của cá nhân học sinh THCS là tìm hiểu 

được những đặc điểm tính cách, trình độ nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng, khả 

năng của học sinh. Hiểu về đời sống tình cảm của học sinh, hiểu được điều mà các 

em mong muốn để đáp ứng và chia sẻ…. Đồng thời sinh viên cần tìm hiểu đặc điểm 

cơ bản của tập thể học sinh bao gồm tìm hiểu về bầu không khí tâm lí trong tập thể, 

tinh thần đoàn kết, khả năng hợp tác, ý thức trách nhiệm đối với tập thể. Tìm hiểu 

về dư luận tập thể, truyền thống tập thể cũng như mong muốn, nguyện vọng chung 

của tập thể. Ngoài ra còn cần tìm hiểu về đội ngũ cán bộ lớp là tìm hiểu về cách 

thức tổ chức, khả năng tự quản của đội ngũ cán bộ. Tìm hiểu về uy tín của đội ngũ 

cán bộ lớp cũng như mối quan hệ của đội ngũ cán bộ đối với các thành viên khác 

trong tập thể. 

 Sinh viên cần xác định được những điều kiện cụ thể của trường THCS, của 

lớp chủ nhiệm có những điều kiện thuận lợi và khó khăn như thế nào để thiết kế và 

tổ chức HĐGDNGLL cho phù hợp. Đồng thời chính sinh viên cũng phải xác định 

được điều kiện, sở trường, năng lực thực tế của bản thân mình có thể tổ chức tốt 

được những hoạt động nào và chưa thể đảm nhận được những công việc nào. Có 

như vậy sinh viên mới có cơ sở để xây dựng chương trình HĐGDNGLL phù hợp 

điều kiện thực tiễn. Kỹ năng này yêu cầu sinh viên phải xác định rõ các điều kiện 

thực tiễn khách quan và chủ quan có ảnh hưởng đến việc tổ chức HĐGDNGLL cho 

học sinh THCS. 

 * Nội dung rèn luyện nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  

 + Kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL: Xác định mục tiêu 

giáo dục của HĐGDNGLL có tác dụng định hướng cho việc tổ chức HĐGDNGLL 

của sinh viên. Xác định chính xác mục tiêu giáo dục giúp sinh viên có cơ sở để xây 

dựng nội dung giáo dục và lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp. 

Giúp sinh viên dự kiến trước kết quả hoạt động cần đạt được và có căn cứ để điều 

chỉnh hoạt động sao cho đúng hướng. 
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 Đối với các hoạt động giáo dục nói chung, HĐGDNGLL nói riêng, mục 

tiêu giáo dục cần xác định bao gồm 3 thành phần: Mục tiêu kiến thức, mục tiêu 

kỹ năng và mục tiêu thái độ. Sinh viên cần vận dụng lý thuyết về mục tiêu giáo 

dục để xác định mục tiêu giáo dục của từng HĐGDNGLL cụ thể sẽ tổ chức cho 

học sinh THCS. 

 + Hình thành kỹ năng xác định nội dung giáo dục và lựa chọn hình thức tổ 

chức HĐGDNGLL:  

 Kỹ năng tìm kiếm, sử dụng và lưu trữ thông tin ở trên đã tạo điều kiện cho 

sinh viên có được một khối lượng thông tin khá đa dạng và phong phú về mỗi chủ 

điểm giáo dục. Tuy nhiên không thể đưa hết khối lượng thông tin đó vào mỗi 

chương trình HĐGDNGLL vì sẽ tạo nên sự quá tải đối với học sinh. Vì vậy để xác 

định nội dung hoạt động, sinh viên cần dựa vào mục tiêu giáo dục đã đề ra để xác 

định những nội dung giáo dục nào sẽ giúp họ đạt được mục tiêu giáo dục đó. Cần 

căn cứ vào đặc điểm tâm lí của đối tượng học sinh hoặc căn cứ vào nhu cầu, nguyện 

vọng chính đáng của học sinh. Đồng thời khi xác định nội dung giáo dục phải chú ý 

đảm bảo tính vừa sức với học sinh, đảm bảo cung cấp thêm cho các em những kiến 

thức mới về chủ điểm giáo dục đó. 

Để chuyển tải được những nội dung giáo dục, sinh viên cần lựa chọn những 

hình thức tổ chức hoạt động tương ứng. Những hình thức hoạt động phổ biến trong 

chương trình HĐGDNGLL ở bậc THCS bao gồm: sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt 

dưới cờ, hội thi, diễn đàn thanh niên, thảo luận, hội diễn văn nghệ, trò chơi… 

Kỹ năng này có các yêu cầu sau: Lựa chọn hoạt động đảm bảo chuyển tải 

được nội dung giáo dục đã xây dựng, phải phong phú, đa dạng, thu hút được sự tham 

gia tích cực của học sinh . Nội dung và hình thức hoạt động phải phù hợp với khả 

năng tổ chức của cả giáo viên và học sinh, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, hoàn 

cảnh thực tiễn của lớp, của nhà trường… để đảm bảo HĐGDNGLL  đạt hiệu quả. 

 + Kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL: Trên cơ sở nội dung giáo dục 

đã xây dựng và các hình thức tổ chức đã lựa chọn, để xây dựng tiến trình hoạt động, 

sinh viên cần tập trung thực hiện tốt 3 công việc sau: 
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  Sắp xếp các nội dung, hình thức tổ chức hoạt động theo một trình tự hợp lý: Sinh 

viên cần nắm vững được cấu trúc mẫu một chương trình hoạt động giáo dục nói 

chung, HĐGDNGLL nói riêng gồm 3 phần: Phần mở đầu bao gồm các nghi lễ, thủ 

tục, khởi động hay giới thiệu về chương trình nhằm mục đích thu hút sự chú ý của 

người tham dự, phát huy tính tích cực, nhiệt tình của học sinh. Phần diễn biến bao 

gồm các hoạt động được sắp xếp theo trình tự hợp lý nhằm đạt được mục đích giáo 

dục đề ra. Phần kết thúc bao gồm tổng kết lại toàn bộ các hoạt động đã đạt được, 

những nội dung cần ghi nhớ và giới thiệu chủ điểm giáo dục tiếp theo. 

 Dựa trên cấu trúc của HĐGDNGLL, sinh viên cần sắp xếp những nội dung 

và hình thức đã lựa chọn thành một chương trình hoạt động hợp lí. Cần chú ý đan 

xen giữa các hoạt động nhận thức, hoạt động trí tuệ với các hoạt động mang tính 

chất vui chơi, văn nghệ… Đan xen giữa hoạt động tĩnh với các hoạt động vận động, 

đan xen giữa hoạt động có tính chất thi đua với hoạt động có tính chất giải trí, nhẹ 

nhàng… Chú ý thiết kế các hoạt động nối tiếp nhau đẩy lên thành một cao trào tạo 

điểm nhấn đáng chú ý, gây ấn tượng mạnh trong một chương trình hoạt động. 

  Phân chia thời gian thích hợp cho mỗi hoạt động cụ thể: Việc phân phối 

thời gian dành cho mỗi hoạt động cũng có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ tiến trình 

hoạt động. Thông thường mỗi HĐGDNGLL có thời gian tương đương với 1 tiết 

học. Tuy nhiên do tính chất linh hoạt của chương trình HĐGDNGLL cho phép giáo 

viên có thể ghép 2 tiết sinh hoạt thực hiện một lần hoặc có những chương trình 

HĐGDNGLL kéo dài cả một buổi, một ngày hay hai ngày. Như vậy tùy theo điều 

kiện thời gian cho phép, sinh viên cần có sự phân chia thời gian hợp lý. Tránh tình 

trạng phần đầu thì kéo dài, phải chờ đợi, đến cuối chương trình lại quá vội vàng 

hoặc ngược lại. 

  Thể hiện toàn bộ chương trình HĐGDNGLL dưới dạng văn bản hoặc giáo 

án điện tử PowerPoint: Sinh viên cần có kỹ năng chuyển thể toàn bộ chương trình 

dưới dạng văn bản (kỹ năng soạn giáo án). Thông thường sinh viên cần thể hiện 

chương trình dưới dạng giáo án giấy theo mẫu (xem thêm phụ lục số 4) hoặc soạn 

thảo văn bản Word. 
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Hiệu quả quá trình tổ chức HĐGDNGLL sẽ còn được nâng cao hơn rất nhiều 

khi sinh viên có kỹ năng thiết kế chương trình HĐGDNGLL bằng giáo án điện tử 

PowerPoint. Giáo án điện tử cho phép thể hiện những nội dung kiến thức một cách 

rõ ràng, chính xác. Có thể sử dụng các sơ đồ, biểu bảng, ô chữ… đã được thiết kế, 

được lượng hóa. Có thể sử dụng các hiệu ứng về hình ảnh và âm thanh sinh động 

nhằm gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của học sinh THCS. Có thể lồng ghép những 

hình ảnh kĩ thuật số, những đoạn phim tư liệu, âm thanh…có chất lượng cao tạo nên 

sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với học sinh. Đặc biệt sử dụng phần mềm soạn thảo trên 

PowerPoint cho phép tạo nên những đường liên kết để hỗ trợ mở rộng, minh họa 

cho một nội dung hay một hình thức hoạt động cụ thể. Giáo án điện tử này tạo nên 

sự khác biệt về chất so với giáo án viết tay hay soạn thảo dưới dạng văn bản. Vì vậy 

để rèn luyện kỹ năng thiết kế chương trình HĐGDNGLL, giảng viên nên khuyến 

khích sinh viên thiết kế chương trình trên PowerPoint. 

Kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL yêu cầu sinh viên phải soạn được giáo 

án HĐGDNGLL bằng văn bản Word hoặc giáo án PowerPoint theo đúng qui định. 

* Nội dung rèn luyện kỹ năng triển khai HĐGDNGLL 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL: Đây là một kỹ năng 

phức hợp gồm các kỹ năng sau: 

  Kỹ năng thuyết trình: Là kỹ năng diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng các vấn đề 

cần trình bày trước học sinh. Ngôn ngữ diễn đạt cần chuẩn mực, âm lượng vừa đủ, 

nhấn mạnh vào những từ ngữ quan trọng, thay đổi nhịp điệu của lời nói để biểu thị 

rõ sắc thái tình cảm. Khi thuyết trình nên kết hợp ngôn ngữ hình thể như nét mặt, 

ánh mắt, nụ cười, động tác tay, tư thế và di chuyển hợp lí. Luôn thể hiện sự tự tin, 

nhiệt tình và yêu thích những công việc đang hướng dẫn học sinh. 

  Kỹ năng làm mẫu (kỹ năng thị phạm): Trong nhiều trường hợp khi đã 

hướng dẫn bằng ngôn ngữ nói nhưng học sinh vẫn không hiểu, sinh viên cần làm 

mẫu một phần hoặc toàn bộ công việc đó một cách chính xác, rõ ràng để học sinh có 

thể quan sát được. Tuy nhiên làm mẫu không có nghĩa áp đặt hay bắt buộc học sinh 

phải thực hiện đúng mẫu mà cần khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. 
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  Kỹ năng đặt câu hỏi: Trong quá trình hướng dẫn học sinh, sinh viên nên 

nêu ra các câu hỏi ngắn để thu thập thông tin phản hồi từ phía học sinh và thu hút sự 

chú ý tham gia của các em. Cần biết lắng nghe học sinh trả lời với thái độ thiện chí, 

giải thích ngắn gọn các ý kiến của học sinh. Thuyết phục, sửa chữa những sai sót 

học sinh có thể mắc phải. 

  Kỹ năng động viên, khuyến khích học sinh thực hiện HĐGDNGLL: Sinh 

viên cần biết cách đưa ra những lời nhận xét mang tính chất động viên, khuyến 

khích học sinh trong quá trình thực hiện HĐGDNGLL nhằm ghi nhận những kết 

quả học sinh đạt được, kích thích tính tích cực, sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên 

những nhận xét này cần thể hiện đúng lúc, đúng chỗ mới có tác dụng giáo dục, 

Ngoài ra để hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL còn cần các kỹ năng 

khác như kỹ năng thuyết phục học sinh,kỹ năng lắng nghe, kỹ năng chia sẻ cảm 

xúc, kỹ năng hoạt náo… Các kỹ năng này có tác động qua lại với nhau sẽ giúp sinh 

viên hướng dẫn được HĐGDNGLL một cách hiệu quả. 

+  Kỹ năng quản lý, điều khiển HĐGDNGLL: Quản lý, điều khiển các hoạt 

động  trong dạy học cũng như trong tổ chức hoạt động giáo dục không chỉ là một kỹ 

năng mà phải được rèn luyện để trở thành một thói quen cần thiết đối với người 

giáo viên. Quản lý, điều khiển quá trình tổ chức HĐGDNGLL nhằm duy trì kỉ luật 

lớp học, lắng nghe học sinh, kịp thời động viên, khuyến khích học sinh tham gia 

vào HĐGDNGLL . Kỹ năng quản lý, điều khiển HĐGDNGLL  bao gồm nhiều kỹ 

năng nhưng trong đó kỹ năng quản lý học sinh thực hiện HĐGDNGLL và kỹ năng 

quản lý thời gian là quan trọng hơn cả. 

  Kỹ năng quản lý học sinh thực hiện HĐGDNGLL cần được thực hiện một 

cách khéo léo và sư phạm. Sinh viên nên quan sát học sinh từ phía sau hoặc từ xa, 

không nên quan sát học sinh trực diện. Trong quá trình học sinh thực hiện hoạt 

động, cần di chuyển một cách tự nhiên để thay đổi vị trí quan sát và phân phối đều 

sự chú ý của mình cho mọi đối tượng học sinh. Cần chú ý lắng nghe các thông tin 

phản hồi chính thức và không chính thức từ học sinh để đưa ra các tác động phù 

hợp. Sinh viên cần rèn thói quen không làm việc với một nhóm hay một cá nhân 

học sinh quá lâu hoặc chỉ tập trung vào các đối tượng ở các vị trí gần, dễ quan sát. 
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  Kỹ năng quản lý về mặt thời gian để đảm bảo HĐGDNGLL luôn được 

thực hiện theo đúng kế hoạch. Vì vậy việc lượng hóa thời gian cụ thể cho mỗi hoạt 

động là hết sức cần thiết. Đồng thời sinh viên còn cần chủ động tạo nên những 

khoảng thời gian dừng lại, kiểm soát tiến trình tổ chức hoạt động. Không nên để bị 

cuốn vào các hoạt động của học sinh mà đánh mất vai trò chủ đạo của mình. Kỹ 

năng này còn đòi hỏi sự nhanh nhạy, khéo léo và quyết đoán của người sinh viên để 

kéo dài thêm hay cắt bỏ bớt một số phần nhằm đảm bảo đúng thời gian qui định. 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong HĐGDNGLL: Trong quá trình tổ 

chức HĐGDNGLL, chương trình diễn ra sẽ không thể trùng khớp hoàn toàn với bản 

thiết kế, thậm chí có thể sẽ khác rất xa. Đó là do sự xuất hiện hàng loạt các vấn đề 

mang tính khách quan và chủ quan đòi hỏi sinh viên phải kịp thời giải quyết để 

HĐGDNGLL diễn ra đúng kế hoạch. 

Để có kỹ năng giải quyết vấn đề, trước hết cần xác định đúng vấn đề nảy 

sinh. Kỹ năng này có quan hệ mật thiết với kỹ năng quản lý điều hành lớp ở trên vì 

khi sinh viên quan sát, bao quát lớp tốt sẽ dễ dàng nhận ra vấn đề cần giải quyết 

ngay khi nó mới phát sinh. Sinh viên cần tìm hiểu nguyên nhân phát sinh vấn đề và 

đánh giá mức độ cần thiết của vấn đề. Đây là thao tác quan trọng trong kỹ năng giải 

quyết vấn đề vì nếu vấn đề không mang tính cấp thiết, không làm ảnh hưởng nhiều 

lắm đến chương trình thì nên chấp nhận và bỏ qua, tránh lãng phí công sức, thời 

gian và dễ bị sa đà vào những tình tiết đơn lẻ, vụn vặt. Còn nếu vấn đề là cần thiết, 

có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chương trình thì cần tập trung ngay vào việc 

suy nghĩ để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề. 

Trong kỹ năng đề xuất giải pháp, sinh viên phải đề xuất được một số giải 

pháp theo những hướng khác nhau và đánh giá các giải pháp đó. Yếu tố tư duy sáng 

tạo ở đây cần được huy động tối đa vì khi đánh giá từng giải pháp lại là gợi ý để tìm 

được giải pháp tốt hơn hay phối hợp được các giải pháp khác nhau để trở thành giải 

pháp tối ưu. Khi đánh giá từng giải pháp phải chú ý trả lời được các câu hỏi: Giải 

pháp này có khả thi hay không? Có phù hợp với điều kiện hiện tại hay không? Giải 

pháp này có hiệu quả như thế nào? Có đảm bảo tính giáo dục hay không? Sinh viên 
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cũng cần có khoảng thời gian tạm dừng để tham khảo ý kiến của các bạn, của giáo 

viên hướng dẫn, thậm chí của cả học sinh. Việc nhận phản hồi từ những người có 

quan điểm khác, có cách suy nghĩ khác sẽ giúp sinh viên có tầm nhìn rộng hơn, có 

trách nhiệm hơn với các quyết định của mình. 

Dựa trên những kênh thông tin khác nhau, sinh viên cần quyết định lựa chọn 

một phương án được đánh giá là khả thi nhất và bắt tay vào giải quyết vấn đề. Khi 

đã thực hiện kỹ năng giải quyết vấn đề, sinh viên cần đảm bảo đã hiểu căn kẽ vấn 

đề và tin tưởng vào quyết định lựa chọn của mình. Sau khi vấn đề đã được giải 

quyết, sinh viên cần có sự nhìn nhận lại để đánh giá hiệu quả việc giải quyết vấn đề 

đó nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân. Kỹ năng này yêu cầu 

phương án sinh viên lựa chọn phải đạt hiệu quả giáo dục và có căn cứ khoa học. 

* Nội dung rèn luyện nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL 

+ Kỹ năng xây dựng tiêu chí đánh giá và thang đánh giá: Kỹ năng này bao 

gồm các công việc sau: 

  Xác định mục tiêu đánh giá HĐGDNGLL: Có thể xác định các loại mục 

tiêu đánh giá HĐGDNGLL như: Mục tiêu đánh giá hướng vào việc phân loại được 

học sinh bằng điểm số, bằng thứ hạng A,B,C hay giỏi, khá, trung bình, yếu, kém…  

Mục tiêu đánh giá nhằm củng cố hành vi đã đạt được, khuyến khích học sinh tiếp tục 

vươn lên cải thiện thái độ và tác phong hành động. Mục tiêu đánh giá nhằm giúp giáo 

viên điều hành các hoạt động tập thể được thuận lợi hơn hay là cơ sở để thay đổi các 

vai trò của học sinh trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL. Ngoài ra còn có thể xác 

định các mục tiêu khác tùy theo từng điều kiện nhất định như đánh giá để tìm ra 

những học sinh có năng lực đặc biệt, đánh giá để sắp xếp các tổ, nhóm học sinh... 

  Xác định tiêu chí đánh giá là những yêu cầu cụ thể mà giáo viên và học 

sinh cần đạt được để đảm bảo hiệu quả HĐGDNGLL. Tiêu chí đánh giá là sự cụ thể 

hóa mục tiêu đánh giá và nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết cho việc đánh 

giá. Đồng thời tiêu chí đánh giá phải được xây dựng dựa trên nội dung chương trình 

HĐGDNGLL. 

  Xây dựng thang đo: Tiêu chí đánh giá cần phải rõ ràng, cụ thể, được biểu 

hiện ra bằng các hành động có thể quan sát được và có thể lượng hóa được bằng 
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thang đánh giá. Tuy nhiên tiêu chí và thang đánh giá trong giáo dục nói chung, 

trong HĐGDNGLL nói riêng đều không thể phân tách rạch ròi, chính xác như đánh 

giá trong hoạt động dạy học. Hơn nữa, một trong các nhiệm vụ của giáo viên chủ 

nhiệm khi tổ chức HĐGDNGLL là phải hướng dẫn học sinh THCS làm quen dần 

với hoạt động đánh giá và tự đánh giá. Vì vậy yêu cầu của kỹ năng này là tiêu chí 

đánh giá và thang đánh giá trong HĐGDNGLL nên thiết kế đơn giản, dễ hiểu và dễ 

vận dụng. 

+ Kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS đánh giá HĐGDNGLL: 

Kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS đánh giá bắt đầu từ việc cung cấp cho 

học sinh mục tiêu cần đánh giá là gì? Hướng dẫn cho học sinh nhận thức được đầy 

đủ về các tiêu chí đánh giá đặt ra và các thang đo mức độ trong đánh giá. Cần 

hướng dẫn học sinh biết đặt mình vào vị trí của người khác để phân tích hoạt động 

một cách khách quan hơn, biết đưa ra các lời nhận xét, phê phán, đánh giá mang 

tính chất xây dựng. Bước đầu học sinh có thể được tập đánh giá các bạn cùng nhóm, 

cùng tổ, cùng tham gia hoạt động... rồi mở rộng ra biết đánh giá các bạn cùng lớp, 

cùng trường... Mức độ cao nhất của kỹ năng đánh giá là tự đánh giá chính bản thân 

mình. Cần hướng dẫn học sinh có ý thức tự đánh giá trong suốt quá trình hoạt động 

để tự điều chỉnh kịp thời và tự rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. Để 

hướng dẫn được học sinh THCS biết đánh giá và tự đánh giá, chính bản thân sinh 

viên sư phạm phải là người có kỹ năng đánh giá và tự đánh giá tốt. 

+ Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL: Tổng kết kinh 

nghiệm là kỹ năng cần thiết đối với mỗi cá nhân khi tiến hành hoạt động. Biết tự 

đánh giá, rút kinh nghiệm cho bản thân chính là biểu hiện của năng lực tự hoàn 

thiện, ý thức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy kỹ năng tổng kết kinh 

nghiệm là rất cần thiết, đặc biệt đối với người trưởng thành. 

Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL đối với sinh viên sư 

phạm bắt đầu từ việc đánh giá những điểm thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ 

chức HĐGDNGLL. Từ đó phân tích rõ những nguyên nhân nào dẫn đến những 

thuận lợi và khó khăn đó. Việc phân tích đúng các nguyên nhân khách quan và chủ 



 PL86 

quan làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động chính là cơ sở để đề xuất các giải pháp 

nhằm tiếp tục phát huy hay tháo gỡ, khắc phục trong những lần tổ chức hoạt động 

sau. Đồng thời sinh viên luôn có ý thức lưu giữ các sản phẩm, kết quả sau mỗi lần 

tổ chức HĐGDNGLL để trở thành nguồn tư liệu tham khảo hay kinh nghiệm cho 

những lần tổ chức HĐGDNGLL tiếp sau. 

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

Nội dung rèn luyện nêu trên là những kỹ năng thành phần cơ bản trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP. Khi sử dụng nội dung này, giảng 

viên và sinh viên cần vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp với điều kiện thực tế như 

trình độ và khả năng của sinh viên, thời lượng của chương trình, điều kiện học tập 

của nhà trường... Giảng viên có thể bổ xung thêm các kỹ năng khác nếu sinh viên 

chưa đáp ứng được các yêu cầu trên hoặc giảm bớt một số kỹ năng nếu sinh viên đã 

được luyện tập thành thạo trong các nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm khác. 

3.2.2. Hƣớng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

3.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa 

Xác định các bước thực hiện, phương tiện, bài tập và yêu cầu cụ thể để giảng 

viên hướng dẫn sinh viên rèn luyện từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL nhằm hình thành kỹ năng đó trong quá trình dạy học môn Rèn luyện 

nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại trường CĐSP. Đồng thời hướng dẫn sinh viên 

củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập 

sư phạm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên rèn luyện kỹ năng này trong thực 

tiễn giáo dục phổ thông, khắc phục những thiếu sót trong quá trình đào tạo ở trường 

CĐSP và có kế hoạch tự hoàn chỉnh tay nghề của bản thân. 

3.2.2.2.  Nội dung của biện pháp 

*Nội dung 1: Hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

tại trường CĐSP 

- Xác định rõ các bước, các thao tác mà giảng viên cần tổ chức, hướng dẫn 

sinh viên rèn luyện từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

một cách khoa học, logic và phù hợp với trình độ sinh viên CĐSP. 
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- Xác định các phương tiện vật chất cần thiết, các tư liệu dùng làm mẫu để sử 

dụng trong quá trình hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. 

- Xây dựng các bài tập và hướng dẫn thực hiện bài tập để sinh viên luyện tập 

từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL và là cơ sở để giảng 

viên đánh giá mức độ đạt được của từng kỹ năng thành phần của sinh viên. 

* Nội dung 2: Hướng dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm tại trường THCS 

Thực tập tổ chức HĐGDNGLL ở trường THCS là con đường gần gũi với 

hoạt động thực tiễn của người sinh viên sau này. Chính vì vậy, hoạt động này là cơ 

hội tốt nhất trong chương trình đào tạo để người sinh viên thể nghiệm và thể hiện 

những gì họ có được trong quá trình hình thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL ở 

trường CĐSP, là điều kiện để sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, 

bộc lộ các phẩm chất và năng lực của bản thân. Thông qua hoạt động này sinh viên 

nâng cao hơn nữa lòng yêu nghề, mến trẻ, tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp. 

Như vậy hướng dẫn sinh viên trong hoạt động thực tập sư phạm là điều kiện tốt nhất 

để củng cố hệ thống kỹ năng sư phạm mà sinh viên đã được rèn luyện, đặc biệt là 

củng cố kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. 

- Xác định các công việc cụ thể có liên quan đến hoạt động giáo dục nói 

chung và tổ chức HĐGDNGLL nói riêng mà sinh viên cần thực hiện trong quá trình 

thực tập sư phạm tại trường THCS. 

- Xác định các yêu cầu, qui định rõ ràng, cụ thể để giảng viên CĐSP hoặc 

giáo viên THCS hướng dẫn sinh viên rèn luyện để củng cố và phát triển kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL. 

- Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của 

sinh viên trong hoạt động thực tập sư phạm. 

3.2.2.3.  Tổ chức thực hiện biện pháp 

* Tổ chức thực hiện nội dung 1: Hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường 

xuyên tại trường CĐSP 
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a. Hướng dẫn sinh viên hình thành nhóm kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL 

-  Hình thành kỹ năng  tìm hiểu về HĐGDNGLL 

+ Giới thiệu về sự cần thiết phải rèn luyện kỹ năng tìm hiểu về chương trình 

HĐGDNGLL ở trường THCS. Từ đó xác định những nội dung cơ bản mà sinh viên 

cần tìm hiểu. Mỗi nội dung kiến thức, giảng viên nêu rõ các yêu cầu cần tìm hiểu 

dưới dạng câu hỏi, có hướng dẫn cụ thể cần tìm hiểu kiến thức đó như thế nào. 

+ Hướng dẫn sinh viên lập “lược đồ tư duy” để tóm tắt những nội dung kiến 

thức cơ bản về HĐGDNGLL một cách rõ ràng, ngắn gọn, khái quát. Giảng viên tập 

trung hướng dẫn sinh viên cách xác định các ý chính, ý phụ, xác định mối quan hệ 

giữa các ý chính, ý phụ đó và sắp xếp chúng thành sơ đồ một cách hợp lí. Giảng 

viên cần hướng dẫn sinh viên cách chuẩn bị báo cáo, cách trình bày và bảo vệ ý 

kiến cho “lược đồ tư duy” của mình. 

+ Giảng viên chia sinh viên trong lớp thành các nhóm nhỏ. Tùy theo điều 

kiện học tập cụ thể và số lượng sinh viên trong lớp để chia nhóm cho phù hợp với 

yêu cầu học tập và khả năng bao quát của giảng viên. Có thể áp dụng các kĩ thuật 

chia nhóm tự nguyện, chia nhóm ngẫu nhiên hoặc chia nhóm bắt buộc. 

+ Giảng viên tổ chức cho mỗi nhóm sinh viên được quan sát một “lược đồ tư 

duy” mẫu về một nội dung giáo dục cụ thể. Yêu cầu sinh viên đối chiếu phần nội dung 

kiến thức đó trong giáo trình hay tài liệu tham khảo với nội dung đã được thể hiện 

trong lược đồ tư duy mẫu để hiểu được cách làm và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. 

+ Giảng viên giao bài tập 1: “Tìm hiểu về HĐGDNGLL ở trường THCS” cho 

các nhóm sinh viên; Hướng dẫn sinh viên phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân 

và hướng dẫn cách phối hợp trong nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

+ Tổ chức cho sinh viên báo cáo sản phẩm của nhóm đã thực hiện trước tập 

thể lớp. Giảng viên áp dụng kỹ thuật “3 lần 3” (yêu cầu mỗi nhóm nhận xét phải 

nêu được 3 điểm tốt, 3 điểm chưa tốt và 3 điểm đề nghị chỉnh sửa) để thu thập 

thông tin phản hồi từ sinh viên. Đồng thời khuyến khích sinh viên chia sẻ và đánh 

giá thông tin giữa các nhóm trong lớp. 
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+ Giảng viên tổng kết lại những nội dung cơ bản về HĐGDNGLL ở trường 

THCS mà sinh viên cần nắm được. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên tự xây dựng lược đồ tư duy về một đến hai nội dung 

của chương trình HĐGDNGLL. Tổ chức cho sinh viên đánh giá chéo để góp ý lẫn 

nhau và hoàn thiện nội dung theo yêu cầu. 

- Hình thành kỹ năng tìm kiếm, xử lí, sử dụng và lưu trữ thông tin 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của thông tin trong 

quá trình thiết kế nội dung chương trình HĐGDNGLL. Nhận thức được tác dụng 

của việc lưu trữ và thường xuyên bổ xung thông tin trong quá trình làm việc. 

+ Hướng dẫn sinh viên cách tra cứu tài liệu, cách phân tích và sắp xếp thông 

tin theo các nhóm, các nội dung, cách lưu trữ thông tin vào các file văn bản  một 

cách có hệ thống. 

+ Tổ chức cho sinh viên quan sát mẫu một số tập san về các nội dung giáo 

dục. Yêu cầu sinh viên phân tích về cách lựa chọn và sắp xếp thông tin. Chỉ ra các 

điểm đã đạt được và những điểm còn tồn tại cần khắc phục trong các tập san mẫu. 

Việc phân tích mẫu này giúp sinh viên nhanh chóng hiểu được cách làm, các yêu 

cầu cần đạt và định hướng hoạt động cho nhóm, cho bản thân. 

+ Giảng viên giao bài tập số 2: “Tìm hiểu về một chủ điểm giáo dục trong 

chương trình HĐGDNGLL ở THCS” cho mỗi nhóm. Các nhóm sinh viên sẽ tự lựa 

chọn chủ đề hoặc được chỉ định một chủ đề trong chương trình. Nhóm sinh viên tự 

phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, lên kế hoạch thảo luận chung 

trong nhóm, qui định thời gian hoàn thành nhiệm vụ… 

+ Tổ chức cho sinh viên đánh giá chéo giữa các nhóm. Giảng viên áp 

dụng “kĩ thuật ổ bi” (Lần 1 yêu cầu nhóm 1 đánh giá nhóm 2, nhóm 2 đánh giá 

nhóm 3. Lần 2 yêu cầu nhóm 1 đánh giá nhóm 3, nhóm 2 đánh giá nhóm 4 … và 

các lần khác sẽ tiếp tục thay đổi theo vòng tròn). Trong quá trình các nhóm đánh 

giá, giảng viên cần giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn sinh viên sửa chữa và hoàn 

thiện sản phẩm. 
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+ Yêu cầu sinh viên lập một hộp thư điện tử dùng chung cho cả lớp, công bố 

password để tất cả sinh viên trong lớp có thể dung chung hộp thư điện tử đó. Yêu 

cầu tất cả các nhóm gửi bài tập 2 vào hộp thư và yêu cầu sinh viên tự đọc, tự nghiên 

cứu các thông tin toàn lớp đã tìm hiểu được. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên viết một bài nhận xét về sản phẩm của một nhóm khác 

và nêu lên ý tưởng của bản thân nếu mình phải tìm hiểu về chủ điểm giáo dục đó. 

- Hình thành kỹ năng xác định điều kiện và phương tiện HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của kỹ năng xác định 

điều kiện và phương tiện HĐGDNGLL. Nêu rõ nội dung của kỹ năng và xác định 

cụ thể các yêu cầu cần đạt được. 

+ Giảng viên yêu cầu mỗi nhóm sinh viên tiếp cận với một tập thể lớp học 

sinh THCS (Sinh viên tự liên hệ hoặc theo kế hoạch kiến tập sư phạm của nhà 

trường). Mỗi nhóm sinh viên thực hiện một bài tập tìm hiểu đặc điểm cơ bản của 

lớp và tìm hiểu năng lực của đội ngũ cán bộ lớp. Mỗi cá nhân sinh viên sẽ lựa chọn 

một đối tượng học sinh THCS trong lớp đó để thực hiện bài tập tìm hiểu nhân cách 

học sinh. 

+ Yêu cầu sinh viên dựa vào các thông tin đã thu thập được để thảo luận về 

các ưu điểm, nhược điểm của tập thể học sinh đã tìm hiểu, những thuận lợi và khó 

khăn khi tổ chức HĐGDNGLL cho tập thể học sinh đó. Từ đó xác định phương 

hướng tổ chức HĐGDNGLL sao cho phát huy được các điểm thuận lợi và khắc 

phục những điểm không thuận lợi của tập thể học sinh THCS. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên tự nhận xét về những ưu điểm và nhược điểm còn 

tồn tại của chính mình khi tham gia các hoạt động tập thể và đề ra kế hoạch khắc 

phục những nhược điểm của mình. 

b.  Hướng dẫn sinh viên hình thành nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL 

- Hình thành kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của kỹ năng xác định 

mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL. Nêu rõ nội dung của kỹ năng và xác định cụ 

thể các yêu cầu cần đạt được. 
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+ Giảng viên nêu tên một chủ điểm giáo dục và yêu cầu sinh viên đặt tên gọi 

cho các chương trình hoạt động giáo dục trong phạm vị chủ điểm đó. Yêu cầu sinh 

viên thảo luận với mỗi tên gọi được xác định như trên sẽ phù hợp với đối tượng học 

sinh nào. Ở bước này giảng viên có thể làm ngược lại, yêu cầu sinh viên xác định 

tên gọi cho mỗi chương trình hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức cho các đối tượng 

học sinh lớp 6,7,8 hoặc 9. 

+ Chọn một chương trình hoạt động ứng với một đối tượng học sinh cụ thể 

và yêu cầu sinh viên xác định mục tiêu giáo dục cho chương trình hoạt động đó. 

Giảng viên áp dụng kĩ thuật “động não viết” để yêu cầu mỗi sinh viên nêu 1 mục 

tiêu kiến thức, 1 mục tiêu kỹ năng, 1 mục tiêu thái độ cho chương trình trên. Giảng 

viên cùng cả lớp tổng kết mục tiêu giáo dục cho chương trình HĐGDNGLL đó. 

+ Giảng viên giao cho mỗi nhóm sinh viên một chủ điểm giáo dục trong 

chương trình HĐGDNGLL. Yêu cầu mỗi nhóm đặt tên cho 4 chương trình hoạt 

động tương ứng với 4 đối tượng học sinh lớp 6,7,8 và 9. Với mỗi chương trình hoạt 

động, nhóm sinh viên thảo luận để xác định mục tiêu giáo dục cần đạt. Giảng viên 

có thể hướng dẫn sinh viên sử dụng lược đồ tư duy để tổng kết mục tiêu giáo dục 

cho 4 chương trình hoạt động trong cùng một chủ điểm giáo dục. 

+ Giảng viên nêu một chủ điểm giáo dục bất kì và yêu cầu mỗi cá nhân sinh 

viên tự đặt tên cho chương trình hoạt động và xác định mục tiêu giáo dục cho 

chương trình đó. Giảng viên tổ chức cho sinh viên đánh giá chéo lẫn nhau để cùng 

góp ý kiến rút kinh nghiệm. Tùy theo điều kiện thời gian mà bước này có thể lặp lại 

một vài lần để sinh viên có điều kiện rèn luyện kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục 

cho HĐGDNGLL. 

- Hình thành kỹ năng xác định nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức 

HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của kỹ năng xác 

định nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức HĐGDNGLL. Yêu cầu sinh viên nhận 

thức đúng các yêu cầu cần đạt được của kỹ năng này. 
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+ Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu nội dung chương trình HĐGDNGLL 

trong giáo trình hoặc các tài liệu tham khảo. Giảng viên định hướng cho sinh viên phân 

tích để làm sáng tỏ các vấn đề: Mối quan hệ mật thiết giữa mục tiêu giáo dục, nội dung 

giáo dục và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trong mỗi chủ điểm giáo dục; Sự 

khác nhau giữa nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL đối với từng khối lớp 

6,7,8,9; Nhận xét về mối quan hệ đồng tâm mở rộng về nội dung giáo dục qua từng 

khối lớp. Giảng viên cùng sinh viên phân tích mẫu một số nội dung trọng tâm. 

+ Giảng viên chọn một chủ điểm trong số những nội dung trọng tâm vừa 

phân tích. Yêu cầu mỗi nhóm sinh viên sử dụng những thông tin trong bài tập 1 để 

xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động tương ứng cho một đối 

tượng học sinh cụ thể (lớp 6,7,8, hoặc 9). Yêu cầu mỗi nhóm trình bày sản phẩm 

thảo luận của nhóm mình trên giấy khổ A4. 

+ Giảng viên tổ chức cho từng nhóm sinh viên báo cáo kết quả trước lớp. 

Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đóng góp ý kiến để các nhóm cùng rút kinh 

nghiệm. Giảng viên hướng dẫn sinh viên lập bảng so sánh nội dung và hình thức tổ 

chức hoạt động của mỗi nhóm khi cùng thiết kế về một chủ điểm giáo dục. Từ đó 

rút ra những kết luận sư phạm cần thiết. 

+ Giảng viên giao nhiệm vụ cho nhóm thực hiện bài tập số 3: “Xây dựng nội 

dung và hình thức hoạt động cho một chương trình HĐGDNGLL theo chủ đề tự 

chọn”. Giảng viên hướng dẫn các nhóm thảo luận để đặt tên cho hoạt động, xác 

định mục tiêu giáo dục, xây dựng nội dung giáo dục và lựa chọn hình thức tổ chức 

tương ứng. Giảng viên giúp đỡ các nhóm hoàn thành sản phẩm. 

+ Tổ chức cho sinh viên đánh giá chéo sản phẩm của các nhóm bằng cách áp 

dụng kĩ thuật ổ bi. Sau khi đánh giá, các nhóm sinh viên hoàn thiện sản phẩm của 

nhóm mình. 

- Hình thành kỹ năng xây dựng tiến trình  HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên hiểu được về tầm quan trọng, nội dung và các yêu 

cầu của kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL. Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc sử dụng giáo án điện tử trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL. 



 PL93 

+ Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu một giáo án HĐGDNGLL mẫu. Yêu cầu 

sinh viên phân tích để thấy được cấu trúc của một chương trình HĐGDNGLL, trình 

tự sắp xếp các hoạt động, phân phối thời gian, xác định điểm cao trào trong chương 

trình hoạt động. Từ đó hướng dẫn sinh viên rút ra các kết luận cần thiết. 

+ Giảng viên giao bài tập số 4: “Soạn giáo án tổ chức HĐGDNGLL cho học 

sinh THCS ”. Yêu cầu các nhóm sinh viên sử dụng sản phẩm của bài tập số 3 để xây 

dựng chương trình HĐGDNGLL trong thời gian một tiết học. Đối với giáo án văn bản, 

sinh viên cần thể hiện rõ nội dung và cách thức tổ chức hoạt động một cách cụ thể rõ 

ràng và chi tiết. Yêu cầu nhóm sinh viên phân công từng nội dung giáo dục cụ thể cho 

mỗi cá nhân chịu trách nhiệm thiết kế, đảm bảo mỗi sinh viên đều có điều kiện được 

tập luyện và phải có đóng góp công sức vào sản phẩm chung của nhóm. 

+ Giảng viên có kế hoạch làm việc với từng nhóm sinh viên để hướng dẫn, 

đóng góp ý kiến và điều chỉnh kịp thời những sai lầm sinh viên có thể gặp. Giảng 

viên duyệt giáo án văn bản cho từng nhóm. 

+ Yêu cầu sinh viên chuyển giáo án văn bản đã được duyệt thành giáo án 

điện tử. Mỗi sinh viên trong nhóm có trách nhiệm chuyển nội dung của mình phụ 

trách thành nội dung trình chiếu của PowerPoint. Mỗi nội dung trình chiếu bao gồm 

tối thiểu từ 5-7 ô chiếu (slide). Mỗi ô chiếu phải bao gồm cả phần thông tin và phần 

minh họa. Cả nhóm sẽ liên kết các phần của cá nhân để tạo thành một giáo án điện 

tử hoàn chỉnh. Ở bước rèn luyện này giảng viên phải chú ý khuyến khích sinh viên 

hỗ trợ, giúp đỡ nhau và hướng dẫn các bạn cùng rèn luyện. 

+ Yêu cầu các nhóm cùng gửi giáo án văn bản, giáo án điện tử của nhóm 

mình vào hộp thư điện tử chung của lớp. Yêu cầu các sinh viên nghiên cứu các giáo 

án và viết bản nhận xét, đánh giá của cá nhân về giáo án của một nhóm khác. Giảng 

viên tổng kết các ý kiến và yêu cầu các nhóm sinh viên chỉnh sửa theo góp ý để 

hoàn thiện văn bản. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên tự xây dựng tiến trình HĐGDNGLL cho một đối 

tượng học sinh cụ thể. Giảng viên tổ chức cho sinh viên trong nhóm đánh giá chéo 

và đóng góp ý kiến để cá nhân sinh viên tự hoàn thiện văn bản. 
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c. Hướng dẫn sinh viên hình thành nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL 

- Hình thành kỹ năng hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về mục đích, nội dung và các yêu cầu cần 

đạt của kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS thực hiện HĐGDNGLL. 

+ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu một số video về chương trình tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh THCS. Yêu cầu sinh viên phân tích vai trò của người 

giáo viên trong quá trình tổ chức hoạt động đó. Chú ý tập trung phân tích các kỹ 

năng cơ bản như trên. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên lựa chọn một hoạt động trong bài tập 4 để thực hành 

hướng dẫn các bạn trong nhóm thực hiện. Giảng viên hướng dẫn sinh viên áp dụng 

kỹ thuật “bài giảng mini” – đó là sử dụng các phương tiện kỹ thuật như điện thoại di 

động, máy ảnh, máy quay camera… để ghi âm hoặc ghi những đoạn clip ngắn về 

cách hướng dẫn sinh viên trong nhóm. 

+ Giảng viên và từng nhóm sinh viên sẽ cùng xem lại các đoạn băng ghi âm, 

các clip đã thực hiện để phân tích, đánh giá, điều chỉnh và luyện tập lại. Bước này 

có thể lặp lại nhiều lần và yêu cầu các sinh viên trong nhóm đổi vai trò cho nhau để 

mỗi sinh viên đều có cơ hội được luyện tập nhiều nhất. 

- Hình thành kỹ năng quản lý, điều khiển HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về mục đích, nội dung và các yêu cầu cần 

đạt của kỹ năng quản lý, điều khiển  HĐGDNGLL. 

+ Giảng viên giao bài tập số 5: “Tổ chức một chương trình HĐGDNGLL cho 

học sinh THCS”. Yêu cầu mỗi nhóm sinh viên tổ chức một chương trình 

HĐGDNGLL  theo giáo án đã thiết kế trong bài tập 4 trong đó mỗi sinh viên phải tổ 

chức được ít nhất một hoạt động. Nhóm sinh viên tự luyện tập và ghép các hoạt 

động thành một chương trình tổng thể. Giảng viên nhận xét, góp ý kiến để điều 

chỉnh chương trình cho hợp lý. 

+ Mỗi nhóm sinh viên tổ chức một chương trình HĐGDNGLL trước lớp và 

các nhóm khác sẽ đóng vai học sinh tham gia chương trình. Trên cơ sở đó để chia sẻ 

các cảm nhận, nhận xét, đóng góp ý kiến và học hỏi kinh nghiệm của nhau. 
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+ Yêu cầu mỗi sinh viên độc lập tổ chức một chương trình HĐGDNGLL 

theo giáo án trong bài tập số 4. Các sinh viên trong nhóm dự và đóng góp ý kiến. 

- Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức 

HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của kỹ năng giải 

quyết vấn đề, nội dung của kỹ năng và cách thức rèn luyện kỹ năng đó. 

+ Giảng viên nêu một tình huống điển hình và yêu cầu cả lớp nêu ra tất cả các 

giải pháp có thể để giải quyết tình huống. Giảng viên hướng dẫn sinh viên phân tích 

từng giải pháp, đánh giá hiệu quả và tính khả thi để mỗi sinh viên tự lựa chọn một 

phương án giải quyết phù hợp với suy nghĩ của bản thân. Bước luyện tập này có thể 

lặp lại nhiều lần với các tình huống khác nhau tùy theo điều kiện thời gian cụ thể. 

+ Giảng viên yêu cầu sinh viên giải quyết các bài tập tình huống theo các 

bước đã được hướng dẫn. Giảng viên cùng sinh viên phân tích cụ thể từng phương 

án nhưng không áp đặt cho sinh viên phải lựa chọn phương án nào là tối ưu. 

+ Giảng viên yêu cầu sinh viên tự xây dựng tình huống nảy sinh trong quá 

trình tổ chức HĐGDNGLL. Hướng dẫn sinh viên áp dụng kỹ thuật “3 lần 3” trong 

thảo luận nhóm – đó là yêu cầu mỗi nhóm sinh viên tự xây dựng 3 tình huống sư 

phạm, mỗi tình huống nêu ra 3 phương án  giải quyết, mỗi phương án đưa ra được 3 

nhận xét về hiệu quả giáo dục, tính khả thi hoặc 3 lí giải mang tính khoa học. 

+ Giảng viên tổ chức cho các nhóm thi đố vui giải quyết vấn đề trong 

HĐGDNGLL theo hình thức đối kháng. Hướng dẫn sinh viên áp dụng kĩ thuật ổ bi 

hay thi đố vòng tròn. Sau mỗi lượt thi đấu, giảng viên rút ngắn dần thời gian thảo 

luận của các nhóm để tăng dần độ khó nhưng vẫn đảm bảo thời gian thảo luận của 

nhóm tối thiểu là 1 phút. Bước luyện tập này cũng cần được lặp lại nhiều lần. 

+  Yêu cầu mỗi nhóm sinh viên lựa chọn một tình huống, chọn một phương 

án giải quyết mà nhóm đánh giá là tối ưu. Yêu cầu nhóm sinh viên tập diễn lại tình 

huống đó và thể hiện trước lớp. Các nhóm sinh viên khác nhận xét và đóng góp ý 

kiến để lựa chọn được giải pháp tối ưu. 
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+  Giảng viên giao bài tập số 6: “Xây dựng một tình huống sư phạm nảy sinh 

trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL, nêu phương án giải quyết và lý giải cơ sở 

khoa học của phương án đó”. Giảng viên nhận xét và đánh giá. 

d. Hướng dẫn sinh viên hình thành nhóm kỹ năng đánh giá  HĐGDNGLL 

- Hình thành kỹ năng  xây dựng tiêu chí đánh giá, thang đánh giá 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa tác dụng của việc 

đánh giá trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL. 

+ Hướng dẫn sinh viên quan sát lại một chương trình HĐGDNGLL đã thực 

hiện ở trên, phân tích nên lựa chọn mục tiêu đánh giá nào và giải thích vì sao. Chú ý 

hướng dẫn sinh viên xác định được thời điểm và hoàn cảnh tổ chức HĐGDNGLL, 

chương trình hoạt động như thế nào và nên đánh giá các đối tượng nào. 

+ Giảng viên cùng sinh viên xây dựng mục tiêu đánh giá, tiêu chí và thang 

đánh giá cho chương trình HĐGDNGLL mẫu vừa quan sát. 

+ Yêu cầu các nhóm sinh viên thảo luận về chương trình HĐGDNGLL do 

nhóm mình xây dựng trong bài tập 4 để làm cơ sở xây dựng mục tiêu đánh giá, tiêu 

chí và thang đánh giá cho chương trình đó. Giảng viên hướng dẫn và góp ý kiến 

điều chỉnh cho các nhóm hoàn thành sản phẩm. 

+ Đại diện các nhóm sinh viên trình bày trước lớp và các nhóm khác nêu ý 

kiến phản biện, nhận xét. 

+ Yêu cầu mỗi sinh viên xác định mục tiêu đánh giá, xây dựng tiêu chí và 

thang đánh giá cho bài tập cá nhân số 4 của mình. Giảng viên tổ chức cho sinh viên 

trong nhóm đánh giá chéo sản phẩm của cá nhân khác. 

- Hình thành kỹ năng hướng dẫn học sinh THCS đánh giá  HĐGDNGLL 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức về vai trò và nội dung kỹ năng hướng dẫn 

học sinh THCS đánh giá HĐGDNGLL. Sinh viên cần nắm được rõ các yêu cầu cần 

đạt được của kỹ năng này. 

+ Tổ chức cho sinh viên rèn luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh đánh giá 

HĐGDNGLL  theo nhóm. Đó là mỗi sinh viên sẽ hướng dẫn các bạn trong nhóm 

mình (đóng vai là học sinh THCS) theo nội dung đã chuẩn bị trong bài tập trước. 
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Các sinh viên cùng nhóm sẽ đóng góp ý kiến và giúp từng cá nhân trong nhóm hoàn 

thành nhiệm vụ. 

+ Giảng viên làm việc trực tiếp với từng nhóm để điều chỉnh, rút kinh 

nghiệm và lựa chọn những đại diện suất sắc trong các nhóm trình bày trước tập thể. 

Giảng viên và các sinh viên nhóm khác nhận xét. 

+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên tự luyện tập cá nhân. 

- Hình thành kỹ năng tổng kết kinh nghiệm  HĐGDNGLL: 

+ Hướng dẫn sinh viên nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa của kỹ năng tổng 

kết kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục nói chung và 

HĐGDNGLL nói riêng. Hướng dẫn sinh viên hiểu được các yêu cầu cụ thể và các 

bước rèn luyện kỹ năng này. 

+ Giảng viên tổ chức cho các nhóm sinh viên thảo luận để rút kinh nghiệm 

chính HĐGDNGLL mà các nhóm sinh viên đã tổ chức trước lớp. Nhấn mạnh việc 

phân tích các ưu điểm, nhược điểm và các nguyên nhân dẫn đến những thuận lợi và 

khó khăn đó. 

+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên dựa vào các loại nguyên nhân để đề xuất 

giải pháp phù hợp. Đối với những nguyên nhân khách quan tạo điều kiện thuận lợi 

cần được ghi nhận để tiếp tục phát huy trong những lần tổ chức sau. Đối với những 

nguyên nhân chủ quan tạo nên thành công cần được tích lũy, lặp lại nhiều lần để trở 

thành thế mạnh riêng của bản thân. Còn đối với những nguyên nhân dù là khách 

quan hay chủ quan nhưng gây cản trở quá trình hoạt động thì phải phân tích rõ và đề 

xuất phương hướng giải quyết, tháo gỡ, khắc phục tình trạng đó, giúp cho các 

HĐGDNGLL sau được tổ chức hiệu quả hơn. 

+ Giảng viên khuyến khích sinh viên chia sẻ bài học kinh nghiệm của cá 

nhân với các sinh viên khác bằng nhiều hình thức như trao đổi trong nhóm, trình 

bày trước lớp hay gửi ý kiến qua hộp thư điện tử dùng chung. Khuyến khích các 

sinh viên khác đưa ra các ý kiến phản hồi để từ bài học kinh nghiệm của một cá 

nhân có thể được nhân rộng trở thành kinh nghiệm của nhiều cá nhân khác. 
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+ Giảng viên giao bài tập đánh giá số 7: “Bài học kinh nghiệm của bản thân 

trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL”. Giảng viên trực tiếp đánh giá và cho điểm. 

* Tổ chức thực hiện nội dung 2: Hướng dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm tại trường THCS 

- Tổ chức cho sinh viên dự giờ HĐGDNGLL cấp trường và cấp lớp, đặc biệt 

là dự giờ của các giáo viên chủ nhiệm giỏi. 

Việc dự các giờ HĐGDNGLL trong đợt thực tập sư phạm khác về chất so 

với việc quan sát qua băng hình mẫu hay chuẩn bị các giờ tập luyện tổ chức 

HĐGDNGLL ở trường CĐSP. Trong quá trình dự giờ này, sinh viên được quan sát 

tổng thể kĩ năng tổ chức HĐGDNGLL của giáo viên chủ nhiệm, quan sát khả năng 

tham gia hoạt động của học sinh, quan sát các tình huống sư phạm có thể xảy ra và 

cách giáo viên chủ nhiệm xử lý các tình huống sư phạm đó. Việc dự giờ cũng cung 

cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về HĐGDNGLL ở trường THCS. 

Sau khi dự các giờ hoạt động, sinh viên phải họp nhóm chủ nhiệm để cùng 

phân tích lại giờ HĐGDNGLL mẫu đó. Khi phân tích, sinh viên cần có sự so sánh, 

đối chiếu những kiến thức đã học, những kỹ năng tổ chức hoạt động đã được rèn 

luyện với HĐGDNGLL  đang diễn ra trong thực tiễn hiện nay. Từ đó sinh viên phải 

rút ra những bài học kinh nghiệm cho bản thân điều chỉnh lại những kinh nghiệm 

còn thiếu còn yếu của mình. Đặc biệt sinh viên có thể bắt chước những thao tác 

chuẩn mực hay cách làm hiệu quả của giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông. 

- Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động quản lý toàn diện học sinh trong 

lớp chủ nhiệm. 

Để thực hiện biện pháp này, sinh viên khi tham gia thực tập sư phạm phải có 

mặt suốt thời gian thực tập sư phạm. Giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ không tham gia 

công tác chủ nhiệm ở lớp của mình mà giao toàn bộ công việc chủ nhiệm lớp cho 

sinh viên thực tập, sinh viên phải quản lý lớp chủ nhiệm của mình trong tất cả các 

hoạt động trừ các giờ học. Cụ thể là quản lý học sinh truy bài, xếp hàng vào lớp, tập 

thể dục giữa giờ, quản lý hoạt động bán trú như ăn, ngủ trưa. Khuyến khích sinh 

viên tham gia cùng học sinh trong các hoạt động như giờ ra chơi, giờ sinh hoạt tập 
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thể để làm quen, thiết lập mối quan hệ thân thiết với học sinh. Khi tham gia quản lý 

và tham gia các hoạt động cùng học sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên rèn 

luyện kỹ năng tìm hiểu đặc điểm tâm lý học sinh trung học cơ sở. 

- Tổ chức cho sinh viên thiết kế chương trình HĐGDNGLL 

Về nguyên tắc để được tham gia vào hoạt động dự giờ hay tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh, sinh viên cần phải soạn giáo án thiết kế chương trình 

hoạt động đó.  Biện pháp này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ 

nhiệm phổ thông và có ký duyệt của giáo viên chủ nhiệm phổ thông trước khi dự 

giờ hay tổ chức hoạt động tối thiểu là 3 ngày. Đối với sinh viên trong đợt thực tập 

sư phạm, mỗi cá nhân sinh viên phải soạn ít nhất là ba giáo án (có thể viết tay hoặc 

đánh máy), soạn một giáo án PowerPoint chất lượng cao. Mỗi nhóm chủ nhiệm phải 

thiết kế được 1 chương trình HĐGDNGLL cấp trường để tổ chức trong giờ chào cờ 

thứ 2 hàng tuần. Mỗi đoàn thực tập phải thiết kế được ít nhất 1 hoạt động tự chọn 

cho toàn khối hoặc toàn trường. Các giáo án thiết kế HĐGDNGLL cấp trường hoặc 

cấp khối lớp phải được sự phê duyệt của BGH nhà trường hoặc của cán bộ Tổng 

phụ trách Đội TNTP tối thiểu là 1 tuần trước ngày tổ chức. 

- Tổ chức cho sinh viên luyện tập chuẩn bị HĐGDNGLL  cùng với học sinh THCS. 

Để tổ chức tốt hoạt động, sinh viên cần phối hợp với học sinh để luyện tập 

các nội dung trong chương trình hoạt động đã thiết kế. Trong quá trình luyện tập đó, 

sinh viên sẽ nắm được khả năng và trình độ hoạt động của học sinh để điều chỉnh 

chương trình của mình sao cho phù hợp, giảm thiểu những tình huống bất lợi có thể 

xảy ra. Sinh viên cần phải tập tổ chức hoạt động nhiều lần cùng với nhóm chủ 

nhiệm để bổ xung, góp ý và hỗ trợ lẫn nhau. 

Thông thường chương trình hoạt động gồm nhiều nội dung khá độc lập. Vì 

vậy cuối của quá trình luyện tập, sinh viên cần phải tổ chức ghép các nội dung 

thành chương trình hoàn thiện (thường được gọi là chạy chương trình). Khi tổng 

duyệt toàn bộ chương trình, cần có sự tham gia của giáo viên phổ thông hướng dẫn 

để góp ý kiến, điều chỉnh và phê duyệt trước khi tổ chức chính thức, 
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- Tổ chức cho sinh viên trực tiếp tổ chức HĐGDNGLL trên cơ sở các chương 

trình hoạt động đã phê duyệt. 

Sinh viên sẽ trực tiếp tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh trong lớp của mình 

chủ nhiệm, hoặc tổ chức theo cấp khối, cấp trường theo kế hoạch thực tập chủ 

nhiệm. Các tiết tổ chức HĐGDNGLL đều có sự đánh giá của giáo viên phổ thông 

hướng dẫn và cho điểm theo các tiêu chí cụ thể. Sau khi tổ chức hoạt động, giáo 

viên phổ thông sẽ tổ chức rút kinh nghiệm cho sinh viên để cùng góp ý kiến, phân 

tích những ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế và hướng khắc phục trong 

các hoạt động tiếp theo. Trong đợt thực tập sư phạm, mỗi cá nhân sinh viên phải 

tham gia tối thiểu là một chương trình HĐGDNGLL và tổ chức phối hợp tối thiểu 2 

chương trình khác. Mỗi nhóm chủ nhiệm phải tổ chức được 1 chương trình 

HĐGDNGLL cấp trường trong giờ chào cờ. Mỗi đoàn TTSP phải tổ chức 1 hoạt 

động cấp trường với nội dung tự chọn. Điểm đánh giá kĩ năng tổ chức hoạt động là 

cơ sở chính để đánh giá điểm công tác chủ nhiệm của sinh viên. 

Như vậy, nếu xét về tổng thể, biện pháp tăng cường rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm về bản chất cũng giống 

quá trình rèn luyện nhằm hình thành kỹ năng này trong nhà trường sư phạm. Nhưng 

điểm khác nhau cơ bản là sinh viên được thực hành rèn luyện trên đối tượng là học 

sinh THCS, với những điều kiện tổ chức có thật. Điều kiện cơ sở vật chất của mỗi 

trường THCS là rất khác nhau và không giống như ở trường CĐSP. Vì vậy sinh 

viên được rèn luyện kĩ năng tổ chức HĐGDNGLL một cách tổng hợp hơn, đầy đủ, 

trọn vẹn hơn, góp phần củng cố và phát triển kỹ năng này cho sinh viên CĐSP. 

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Sinh viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng thực hành tin học cơ 

bản có liên quan đến việc sử dụng mạng Internet, sử dụng email, tạo file văn bản và 

lưu trữ thông tin. Nhà trường phải có hệ thống máy tính có kết nối Internet để phục 

vụ cho hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên. 
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- Có đủ lượng thời gian cần thiết để sinh viên có thể làm việc theo nhóm và 

thực hiện tốt các bài tập.  Thời gian để thảo luận nhóm tối thiểu là 2 lần, thời gian 

luyện tập tối thiểu từ 3-4 ngày. 

- Giảng viên có kế hoạch làm việc trực tiếp với mỗi nhóm sinh viên tối thiểu 

là 1 lần (có thể sử dụng thời gian ngoài các giờ lên lớp). Giảng viên phải duyệt giáo 

án văn bản trước khi sinh viên chuyển sang soạn giáo án điện tử. 

- Nếu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên và sinh viên còn 

yếu thì cần có sự hỗ trợ của giảng viên chuyên tin học. 

- Giảng viên CĐSP phải có kế hoạch tăng cường rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên trong đợt thực tập sư phạm. Kế hoạch này phải được 

Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt, phòng đào tạo, ban chỉ đạo thực hành, thực 

tập sư phạm triển khai. 

- Giảng viên CĐSP phải chuẩn bị đầy đủ các văn bản hướng dẫn, tiêu chí 

đánh giá cho các đối tượng tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập sư phạm. Cụ thể 

là: Ban chỉ đạo, trưởng đoàn thực tập sư phạm, giáo viên chủ nhiệm ở trường 

THCS, Tổng phụ trách, giảng viên CĐSP trực tiếp hướng dẫn sinh viên, quản lý 

đoàn  thực tập sư phạm. 

- Sinh viên đã được rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL trong chương 

trình đào tạo ở trường CĐSP trước khi đi thực hành, thực tập sư phạm. 

3.2.3. Bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP 

3.2.3.1. Mục đích, ý nghĩa 

Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP nhằm nâng 

cao năng lực chuyên môn về HĐGDNGLL và các năng lực cần thiết khác, góp phần 

nâng cao chất lượng công tác rèn luyện NVSP trong trường sư phạm. 

3.2.3.2. Nội dung của biện pháp 

Đội ngũ giảng viên trực tiếp tổ chức, hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL chủ yếu là giảng viên Tâm lí – Giáo dục, ngoài ra các giảng viên 

thuộc những chuyên môn khác như Công tác xã hội, Phương pháp Công tác Đội, 

Giáo dục công dân... cũng có thể tham gia hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng 
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này. Họ là những nhà khoa học có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đào 

tạo bậc cao đẳng, đại học. Tuy nhiên do trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên là 

khác nhau (tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân), về chuyên môn sâu cũng có những khác biệt. 

Hơn nữa  HĐGDNGLL lại là một nội dung mới mà trong chương trình đào tạo 

trước đây nhiều giảng viên còn chưa được tiếp cận. Đồng thời kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sử dụng nhiều hoạt động có liên quan đến phương tiện kĩ thuật hiện 

đại và công nghệ thông tin. Vì vậy việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn 

về HĐGDNGLL, trình độ nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên 

CĐSP là yêu cầu cần thiết. 

3.2.3.3. Tổ chức thực hiện biện pháp 

- Tổ chức cho các giảng viên CĐSP được tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu 

nội dung chương trình HĐGDNGLL ở trường phổ thông và ở trường CĐSP 

Biện pháp này có thể thực hiện dưới các hình thức như cử các giảng viên 

CĐSP tham gia các đợt tập huấn bổ xung kiến thức do Bộ GD- ĐT tổ chức. Mặc dù 

các đợt tập huấn này không nhiều nhưng là sự chỉ đạo có tính chất định hướng, cốt 

lõi nên cần chọn cử những giảng viên đã có kinh nghiệm, có sự nghiên cứu nghiêm 

túc về chương trình HĐGDNGLL để tham gia tập huấn. Các giảng viên sau tập 

huấn sẽ trở thành lực lượng cốt cán cho tổ, nhóm chuyên môn, có trách nhiệm 

truyền đạt lại và triển khai những nội dung đã được tập huấn theo sự định hướng 

của Bộ GD- ĐT. Hình thức mời các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên môn 

sâu về tổ chức hoạt động giáo dục, HĐGDNGLL về tập huấn trực tiếp cho đội ngũ 

giảng viên CĐSP cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư 

phạm cho các giảng viên. 

- Tập huấn cho đội ngũ giảng viên kỹ năng sử dụng các phương tiện thiết bị 

kĩ thuật dạy học hiện đại 

Hiện nay các trường cao đẳng, đại học đều có chiến lược đầu tư phương tiện 

kĩ thuật dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Vì vậy cần mở 

các lớp tập huấn cho giảng viên kỹ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại, 
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kỹ năng sử dụng các phần mềm vi tính chuyên dụng cho dạy học để phục vụ việc 

hướng dẫn sinh viên thiết kế chương trình HĐGDNGLL đạt hiệu quả hơn. 

- Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn HĐGDNGLL 

Tổ, nhóm chuyên môn là đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai 

thực hiện các hoạt động chuyên môn cụ thể, đồng thời trực tiếp tổ chức hoạt động bồi 

dưỡng cho đội ngũ giảng viên. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn HĐGDNGLL nhằm 

mục tiêu thảo luận, thống nhất về từng nội dung, từng giai đoạn trong chương trình tổ 

chức rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL cho sinh viên. Các giảng viên trực tiếp tham 

gia giảng dạy có thể trao đổi về cách làm, cách tổ chức, hướng dẫn sinh viên hay 

khẳng định những kết quả đã đạt được đối với từng đối tượng sinh viên cụ thể. 

Những kết quả tốt này sẽ được thảo luận thêm để khẳng định tính khoa học, tính khả 

thi và có kế hoạch nhân rộng các điển hình tốt này cho các đối tượng sinh viên khác. 

Đồng thời các giảng viên cũng có điều kiện để trao đổi, phát hiện những khó khăn, 

vướng mắc hay những điểm còn hạn chế của chương trình để cùng tìm cách giải 

quyết, khắc phục hay điều chỉnh phù hợp. Để nâng cao chất lượng hoạt động sinh 

hoạt tổ, nhóm chuyên môn HĐGDNGLL đòi hỏi mỗi buổi sinh hoạt phải có kế hoạch 

cụ thể, có sự phân công chuẩn bị các nội dung thảo luận... Đồng thời mỗi giảng viên 

cần có ý thức phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, thường xuyên tích lũy, cập nhật kiến 

thức, mạnh dạn áp dụng những cách tổ chức mới... để nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ 

năng HĐGDNGLL cho sinh viên. Tránh biến sinh hoạt chuyên môn thành các buổi 

giải quyết sự vụ hành chính hay sinh hoạt đối phó, hình thức... 

- Tổ chức các hội thảo khoa học về công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm nói 

chung và rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói riêng 

Hội thảo khoa học là hình thức hoạt động khá phổ biến ở cao đẳng, đại học 

nhằm phục vụ trực tiếp cho chuyên môn. Các hội thảo khoa học có thể bao gồm 

nhiều thành phần tham gia như các nhà khoa học, các chuyên gia cấp học, các giáo 

viên phổ thông, các giảng viên cao đẳng sư phạm có chuyên môn về lĩnh vực khoa 

học đó. Tổ chức các hội thảo khoa học về rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

sẽ là điều kiện để các giảng viên cao đẳng được tiếp cận với những kiến thức 
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chuyên môn từ các góc độ khác nhau, có điều kiện để trao đổi học hỏi kinh nghiệm 

về thực tiễn giáo dục phổ thông. 

- Khuyến khích các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học về 

HĐGDNGLL 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ mà mỗi giảng viên cao đẳng phải thực 

hiện trong từng năm học. Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên chủ yếu 

tập trung vào việc nghiên cứu chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học bộ môn, 

ứng dụng lý thuyết vào quá trình đào tạo, đổi mới quá trình kiểm tra đánh giá.... Vì 

vậy khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học về HĐGDNGLL chính là biện 

pháp hữu hiệu nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn về HĐGDNGLL, 

đồng thời góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ của nhà trường đề ra. 

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Giảng viên CĐSP cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của HĐGDNGLL 

trong chương trình giáo dục phổ thông và sự cần thiết phải rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP nhằm đáp ứng yêu cầu của giáo dục phổ 

thông hiện nay. Mỗi giảng viên cần có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn và năng lực sư phạm theo sự định hướng của nhà trường. 

- Nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo và triển khai các nội dung nghiên cứu 

khoa học phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn. 

- Mở rộng phạm vi liên kết với các đơn vị đào tạo khác để giảng viên có điều 

kiện trao đổi nhằm cập nhật kiến thức và học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn. 

3.2.4. Hình thành động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh 

viên CĐSP 

3.2.4.1. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp hình thành động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của 

sinh viên CĐSP nhằm kích thích yếu tố bên trong để sinh viên cố gắng, nỗ lực ý 

chí, khắc phục khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên. 
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3.2.4.2. Nội dung của biện pháp 

Bất cứ hoạt động nào của con người cũng đều được thúc đẩy bởi một động 

cơ nào đó. Động cơ học tập là yếu tố khiến người học vì nó mà học, vì nó mà phấn 

đấu. Khi nghiên cứu hoạt động học tập của sinh viên, các nhà khoa học đã chỉ ra 5 

loại động cơ học tập chủ yếu, đó là: Động cơ xã hội, động cơ nhận thức – khoa học, 

động cơ nghề nghiệp, động cơ tự khẳng định và động cơ vụ lợi. Các động cơ này 

đều có tác dụng thúc đẩy hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên nhưng các 

tác động này không đồng đều nhau, tùy theo đặc điểm riêng của mỗi cá nhân và các 

điều kiện giáo dục. 

Dựa trên quan điểm đó, khi nghiên cứu quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL, chúng tôi nhận thấy những động cơ thúc đẩy sinh viên CĐSP rèn 

luyện để hình thành kỹ năng này bao gồm các nhóm động cơ sau: 

+ Động cơ xã hội thể hiện ý thức về nhu cầu, các lợi ích xã hội, về các chuẩn 

mực và mục đích xã hội. Một số sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

vì muốn được chia sẻ kinh nghiệm, được giao lưu với bạn bè, được cải thiện khả 

năng giao tiếp... Vì đặc trưng của HĐGDNGLL là dạng hoạt động tập thể nên các 

động cơ xã hội này có ý nghĩa tích cực giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng này một 

cách tự giác hơn. 

+ Động cơ nhận thức – khoa học biểu hiện ở thái độ đối với nội dung vấn đề 

được nghiên cứu. Đó là sinh viên tự giác rèn luyện vì nội dung của HĐGDNGLL đa 

dạng, phong phú, có sức hấp dẫn đối với sinh viên; vì phương pháp rèn luyện gắn 

liền với các hoạt động chứ không mang tính chất lí thuyết, giáo điều; vì sinh viên 

được tự do thể hiện các ý tưởng một cách sáng tạo để đạt được những yêu cầu, 

nhiệm vụ đề ra... Do đó nhóm động cơ này được đánh giá là quan trọng nhất để quá 

trình rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL đạt hiệu quả. 

+ Động cơ nghề nghiệp thể hiện ở sự ý thức đầy đủ về trình độ chuyên môn 

cao và nghiệp vụ sư phạm tốt chính là cơ sở để chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương 

lai. Do đó sinh viên tự giác rèn luyện kỹ năng này vì muốn nâng cao khả năng nghiệp 

vụ, rèn luyện bản lĩnh sư phạm, hoàn thiện nhân cách của người giáo viên... 
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+ Động cơ tự khẳng định là ý thức về những năng lực của mình và mong 

muốn được thể hiện chúng. Biểu hiện ở việc sinh viên rèn luyện vì muốn được thể 

hiện khả năng của bản thân, vì muốn được mọi người tôn trọng, đánh giá, vì muốn 

khẳng định vị trí của mình trước tập thể... 

+ Động cơ vụ lợi là những động cơ có liên quan đến nhu cầu của cá nhân 

sinh viên như nỗ lực rèn luyện kỹ năng này để đạt được điểm cao, để gây được ấn 

tượng, được mọi người chú ý. Hay chỉ đơn giản là vì thấy thích, thấy phù hợp thì 

học, thì rèn luyện... 

Động cơ rèn luyện có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành kỹ năng 

nói chung, kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói riêng. Số lượng các động cơ tích cực 

càng nhiều thì hoạt động rèn luyện càng có hiệu quả. Một động cơ này xuất hiện 

cũng có tác dụng kích thích sự xuất hiện của các động cơ khác. Vì vậy mỗi giảng 

viên cần chủ động thảo ra những chiến thuật độc đáo để làm tăng tính cấp bách của 

các loại động cơ tích cực đã hình thành ở sinh viên trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL, nhờ đó kỹ năng sẽ được hình thành tốt hơn. 

3.2.4.3. Tổ chức thực hiện biện pháp 

- Giúp sinh viên ý thức được về ý nghĩa của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL đối với nghề nghiệp trong tương lai. 

Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL là một kỹ năng giáo dục cơ bản sẽ có tác dụng đinh hướng cho sinh 

viên trong quá trình học tập. Vì vậy khi bắt đầu môn học hay bắt đầu hướng dẫn 

một kỹ năng thành phần mới, giảng viên cần chú ý giải thích rõ vì sao cần rèn luyện 

kỹ năng này, sinh viên sẽ đạt được lợi ích gì khi hoàn thành tốt yêu cầu đề ra. Mục 

đích giảng viên nêu ra cần được khéo léo chuyển thành mục tiêu phấn đấu của cá 

nhân sinh viên bằng hình thức đặt câu hỏi hay cùng trao đổi, thảo luận... Nếu giảng 

viên có thể chỉ ra được cả mục tiêu, ý nghĩa trước mắt và mục tiêu, ý nghĩa lâu dài 

thì càng nhấn mạnh được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL và kích thích tính tích cực rèn luyện của sinh viên. 
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- Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức và rèn luyện trong suốt quá trình học tập 

bằng cách nâng cao dần các yêu cầu một cách hợp lí và hướng dẫn sinh viên giải 

quyết thành công các yêu cầu đó. 

Giảng viên cần thiết kế các yêu cầu rèn luyện theo các mức độ khác nhau từ 

đơn giản đến phức tạp. Tạo điều kiện cho sinh viên được tự lựa chọn mức độ yêu 

cầu phù hợp với nhu cầu và khả năng của bản thân nhằm đảm bảo cho sinh viên có 

thể thành công trong việc luyện tập. Đồng thời giảng viên cần gợi mở các hướng để 

tiếp tục phát triển nhiệm vụ đó ở mức độ cao hơn, kích thích sự tò mò và nhu cầu tự 

khẳng định mình của sinh viên. Để đạt được điều này, giảng viên cần theo sát trình 

độ phát triển của mỗi cá nhân để giúp sinh viên tự lên kế hoạch rèn luyện tối ưu 

nhất cho mình, vừa thỏa mãn  “cái tôi” của sinh viên, vừa đảm bảo yêu cầu rèn 

luyện đề ra. 

- Thường xuyên động viên, khích lệ sinh viên để tạo nên những cảm xúc tích 

cực trong suốt quá trình rèn luyện. 

Trong quá trình rèn luyện, nếu sinh viên hoàn thành tốt một nhiệm vụ hay 

một công việc cụ thể nào đó và được giảng viên ghi nhận hay biểu dương sẽ làm 

cho sinh viên tin tưởng tích cực vào khả năng của mình và đó sẽ trở thành động lực 

kích thích sinh viên tiếp nhận nội dung rèn luyện tiếp theo một cách tích cực và hiệu 

quả hơn. Kể cả đối với những sinh viên chưa thành công cũng cần nhận được sự 

động viên, khích lệ, chia sẻ và giúp đỡ của giảng viên và các bạn, mang lại cho họ 

niềm tin có thể vượt qua thất bại lần này để đạt được sự thành công trong nhiệm vụ 

kế tiếp. 

- Tạo môi trường tích cực trong suốt quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên 

Luôn duy trì được sự sôi nổi, ham thích, không khí tích cực rèn luyện trong 

tập thể.  Hình thành và kích thích ở mỗi cá nhân mong muốn nỗ lực cố gắng vượt 

lên chính mình, cổ vũ sự tự khẳng định của bản thân sinh viên. Sự thành công của 

sinh viên này sẽ có tác dụng kích thích sự phấn đấu của các cá nhân khác, tạo nên 

không khí hào hứng chung trong tập thể sinh viên. Chú ý khắc phục ngay những 
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biểu hiện như mặc cảm, tự ti, xấu hổ ở một bộ phận sinh viên vì những biều hiện 

tiêu cực này rất dễ lây lan sang các sinh viên khác, làm giảm hiệu quả rèn luyện. 

- Đánh giá quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đảm bảo tính 

công bằng và chính xác 

Sự đánh giá chính xác, công bằng và kịp thời của giảng viên sẽ giúp sinh 

viên tự nhận thấy mức độ đạt được của từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành động cơ rèn 

luyện của sinh viên vì đây là một kỹ năng phức hợp có sự nối kết chặt chẽ giữa các 

kỹ năng thành phần. Nếu sự thành công của một kỹ năng này sẽ mở ra sự thành 

công của kỹ năng khác và ngược lại, nếu một kỹ năng bị thiếu hụt sẽ kéo theo sự 

hạn chế, thất bại của kỹ năng kế tiếp. Sự đánh giá sẽ có hiệu quả cao hơn nếu giảng 

viên sử dụng thêm hai kênh đánh giá là nhóm sinh viên đánh giá và sinh viên tự 

đánh giá bởi lẽ giảng viên đã tạo ra cơ hội để sinh viên được tự chịu trách nhiệm về 

việc rèn luyện của bản thân cũng như có ý thức giúp đỡ các bạn khác trong nhóm. 

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Ngay trong những buổi học đầu tiên nhập môn giới thiệu về trường sư 

phạm, nghề giáo viên, cần cung cấp cho sinh viên những thông tin về yêu cầu hình 

thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL như là một kỹ năng giáo dục cơ bản mà sinh 

viên sư phạm phải rèn luyện để làm tốt công tác giáo dục học sinh sau này. 

- Trong quá trình dạy các môn học có liên quan như Tâm lí học, Giáo dục 

học, Giao tiếp sư phạm, Phương pháp công tác Đội TNTP HCM... cần lồng ghép 

nội dung HĐGDNGLL để sinh viên được dần làm quen và có ý thức tìm hiểu về 

hoạt động này. 

- Giảng viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cần đầu tư thời gian để 

hiểu về đối tượng sinh viên mình hướng dẫn để áp dụng các biện pháp trên một 

cách linh hoạt và sáng tạo, tổ chức quá trình rèn luyện hệ thống kỹ năng nghiệp vụ 

nói chung, kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP đạt được hiệu quả 
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3.2.5. Biện pháp tăng cƣờng cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

3.2.5.1. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL nhằm tận dụng điều kiện cơ sở vật chất đã có của nhà 

trường, của cá nhân để bố trí hợp lý, khoa học, nâng cao hiệu quả sử dụng, tạo điều 

kiện thuận lợi cho giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. 

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp 

Cơ sở vật chất kỹ thuật là nhân tố không thể thiếu trong quá trình đào tạo cao 

đẳng đại học vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục đào tạo. Cơ sở vật 

chất kỹ thuật là cầu nối để giảng viên và sinh viên cùng hoạt động, tương tác với 

nhau trong quá trình chiếm lĩnh tri thức khoa học, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, 

giúp phát hiện và giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh nhằm đạt 

đến mục tiêu đào tạo của bậc cao đẳng đại học. Cơ sở vật chất kỹ thuật là công cụ, 

là phương tiện để giảng viên và sinh viên giữ vững vai trò chủ đạo trong học tập và 

rèn luyện, là sự cụ thể hóa nội dung nghiên cứu, là sự vật chất hóa phương pháp đaò 

tạo. Sẽ không có sự đổi mới trong đào tạo nói chung, đổi mới trong phương pháp 

đào tạo nói riêng trên nền một cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn và lạc hậu. Hay nói 

khác đi muốn áp dụng bất cứ phương pháp, hình thức đào tạo mới nào đều gắn liền 

với những điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học tương ứng. 

Vì vậy cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những yếu tố đảm bảo sự tiến bộ 

của trường cao đẳng, đại học, đảm bảo sự đổi mới nội dung trong chương trình đào 

tạo hoặc sẽ kìm hãm kéo lùi sự phát triển đó. Trường cao đẳng, đại học là nơi đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nên việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật là một 

yêu cầu tất yếu. 

Để phục vụ cho quá trình rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nói chung, 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói riêng, trường cao đẳng, đại học cần chú trọng 

đầu tư các loại cơ sở vật chất bao gồm: 
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- Giảng đường, phòng học, bàn ghế có khả năng sắp xếp linh hoạt phù hợp 

với yêu cầu học tập. 

- Thư viện, trung tâm học liệu đảm bảo cho sinh viên có thể tra cứu tài liệu 

học tập, trao đổi thảo luận nhóm, làm việc cá nhân tại thư viện. 

- Hội trường sân tập không gian rộng, yên tĩnh để sinh viên tập luyện các kỹ 

năng tổ chức hoạt động tập thể. 

- Các thiết bị nghe nhìn, thiết bị trình chiếu như đầu video, tivi, máy chiếu, 

máy chiếu vật thể, bảng từ, bảng thông minh, máy ghi âm, máy chụp ảnh, máy quay 

camera …và các thiết bị vật chất kỹ thuật khác. 

3.2.5.3. Tổ chức thực hiện biện pháp 

- Tổ chức triển khai sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của nhà trường 

một cách khoa học, hợp lý, gắn với quá trình  rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL. 

Tận dụng những điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường đã có để bố trí sắp 

xếp lại một cách khoa học. Kết hợp các phòng học, địa điểm tập luyện với các trang 

thiết bị kỹ thuật hợp lý, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên làm việc hiệu quả. 

Bố trí địa điểm học tập, rèn luyện cho các lớp các khoa sao cho tận dụng tối đa công 

suất sử dụng của các cơ sở vật chất kỹ thuật đã có. Có kế hoạch triển khai sử dụng 

những cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị, lắp đặt tránh gây lãng phí cơ sở vật 

chất đã có. 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa bộ phận trực tiếp đào tạo với bộ phận 

phục vụ đào tạo để phát huy hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường. 

Bộ phận trực tiếp tổ chức rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL là đội ngũ giảng 

viên thuộc khoa Tâm lý giáo dục. Bộ phận phục vụ đào tạo bao gồm: phòng Đào 

tạo, phòng Quản lý học sinh sinh viên, phòng Quản trị tài vụ, phòng Hành chính 

tổng hợp… Bộ phận trực tiếp đào tạo phải lên kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất kỹ 

thuật cụ thể cho từng năm học,từng học kỳ. Phải tổ chức họp bàn phương thức phối 

hợp giữa các bộ phận phục vụ đào tạo, có phân công nhiệm vụ rõ ràng . 
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- Huy động cơ sở vật chất kỹ thuật từ chính đội ngũ giảng viên và sinh viên 

trong quá trình đào tạo. 

Trong điều kiện hiện nay giảng viên và sinh viên sử dụng các thiết bị điện tử 

cá nhân là khá phổ biến đó là máy tính cá nhân có khả năng kết nối mạng ở mọi lúc, 

mọi nơi, máy điện thoại có chức năng ghi âm, ghi hình, máy chụp ảnh có thể quay 

các video clip dài… Các thiết bị này nếu được huy động sử dụng đúng lúc, đúng 

chỗ sẽ có tác dụng tích cực cho quá trình rèn luyện kỹ năng cho sinh viên như tra 

cứu, download tài liệu trên mạng, xây dựng những video clip, xây dựng những bài 

giảng mini, ghi âm những đoạn thuyết trình… để giáo viên và sinh viên  cùng xem 

lại, minh họa phân tích và điều chỉnh về rút kinh nghiệm. 

Giảng viên cũng có thể kiểm tra quá trình luyện tập của sinh viên thông qua 

các video clip sinh viên đã thực hiện mà không nhất thiết phải có mặt trực tiếp. Vì 

vậy cần nâng cao nhận thức của giảng viên và sinh viên về vai trò của cở sở vật chất 

kỹ thuật để cả giảng viên và sinh viên cùng có ý thức tận dụng tối đa những phương 

tiện thiết bị điện tử cá nhân. Đây cũng là một giải pháp để làm giảm gánh nặng cơ 

sở vật chất kỹ thuật cho nhà trường. 

Các giảng viên cũng có thể sử dụng giải pháp tận dụng lại những sản phẩm 

của sinh viên khóa trước để sinh viên các khóa sau tham khảo và sử dụng lại. Giải 

pháp này cũng góp phần làm giảm chi phí trong quá trình rèn luyện, đồng thời giáo 

dục ý thức tiết kiệm, sự quan tâm học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau giữa sinh viên khác 

lớp, khác khóa. 

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Các trường cao đẳng, đại học cần được đầu tư những cơ sở vật chất, 

phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu ở bậc 

cao đẳng và đại học. 

- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong nhà trường để tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của giảng viên và sinh viên. 
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- Giảng viên và sinh viên cùng có ý thức và năng lực tận dụng tối đa các 

phương tiện của cá nhân trong quá trình học tập để nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL . 

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

3.3.1. Mục đích khảo nghiệm 

Khảo nghiệm nhằm mục đích lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng khảo 

nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp luận án đã xây dựng. Từ 

đó khẳng định tính khoa học và tiếp tục hoàn thiện hệ thống các biện pháp rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP được hoàn thiện hơn. 

3.3.2. Đối tƣợng khảo nghiệm 

Khảo nghiệm được tiến hành trên các đối tượng sau: 

- Giảng viên CĐSP có chuyên môn khoa học sư phạm: 25 giảng viên 

- Giáo viên THCS có tham gia hướng dẫn sinh viên THSP: 30 giáo viên 

- Cán bộ nghiên cứu về nghiệp vụ sư phạm: 10 cán bộ 

- Cán bộ quản lí đào tạo: 25 cán bộ 

Khảo nghiệm được thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố 

Thái Bình. 

3.3.3. Tiêu chí đánh giá  

 Để đánh giá về mức độ tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, chúng tôi yêu cầu các đối 

tượng khảo nghiệm đánh giá theo 4 mức độ:  

- Rất cần thiết (rất khả thi): 4 điểm 

- Cần thiết (khả thi): 3 điểm 

- Bình thường: 2 điểm 

- Không cần thiết (không khả thi): 1 điểm 

Chúng tôi sử dụng cách tính tỉ lệ %, điểm trung bình và xếp thứ bậc để phân tích kết 

quả khảo nghiệm. 



 PL11

3 

3.3.3. Kết quả khảo nghiệm 

Các đối tượng khảo nghiệm đã tham gia đóng góp ý kiến và cho nhận xét về 

tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. Kết quả thu được như sau: 

* Kết quả tổng hợp ý kiến về tính cần thiết của các biện pháp rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

Bảng 3.1: Tính cần thiết của các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

Các biện pháp 
Rất CT Cần thiết B. thƣờng 

Không 

CT 

TS % TS % TS % TS % 

Xây dựng ND rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP.  

31 34,44 55 61,11 4 4,44 0 0 

Hướng dẫn SV rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  
32 35,56 64 71,11 0 0 0 0 

Bồi dưỡng chuyên môn cho 

đội ngũ giảng viên CĐSP 
26 28,89 53 58,89 5 5,56 0 0 

Hình thành động cơ rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

của SV  CĐSP 

18 20,00 50 55,55 12 12,33 0 0 

Tăng cường CSVC kỹ thuật 

trong rèn luyện kỹ năng   

HĐGDNGLL  

29 32,22 52 57,78 9 10,00 0 0 

TỔNG 136 30,22 274 60,88 30 6,67 0 0 

 

Kết quả thống kê trong bảng 3.1 cho thấy các đối tượng khảo nghiệm mặc dù 

khác nhau về tuổi tác, trình độ, vị trí công tác và góc nhìn khác nhau về quá trình 

rèn luyện kỹ năng NVSP nói chung, rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL nói 
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riêng nhưng đa số đều có ý kiến khẳng định về tính cần thiết của các giải pháp. Mức 

độ đồng thuận về tính cần thiết chiếm tỷ lệ 60,88%, rất cần thiết chiếm tỷ lệ 30,22% 

và không có ý kiến bác bỏ biện pháp nào. Trong 5 biện pháp được khảo nghiệm, 

biện pháp hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL được các 

đối tượng đánh giá ở mức độ rất cần thiết và cần thiết đạt tỷ lệ cao nhất ( 35,56% và 

71,11%). Điều đó chứng tỏ các đối tượng khảo nghiệm đã đánh giá rất cao tính cần 

thiết của việc tổ chức hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng NVSP nói chung và 

kỹ năng HĐGDNGLL nói riêng. 

Kết quả đó tiếp tục khẳng định các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng rèn 

luyện kỹ năng NVSP cho sinh viên.  

* Kết quả tổng hợp ý kiến về tính khả thi của các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

Bảng 3.2: Tính khả thi của các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

 

Các biện pháp 
Rất KT Khả thi B. thƣờng Không KT 

TS % TS % TS % TS % 

Xây dựng ND rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  
22 24,44 54 60,00 14 15,56 0 0 

Hướng dẫn SV rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  
28 31,11 59 65,56 11 12,22 0 0 

Bồi dưỡng chuyên môn cho 

đội ngũ giảng viên CĐSP 
25 27,78 47 52,22 18 20,00 0 0 

Hình thành động cơ rèn luyện 

KN tổ chức HĐGDNGLL của SV   
28 31,11 51 56,67 3 3,33 0 0 

Tăng cường CSVC kỹ thuật 

trong RL KN  HĐGDNGLL  
21 23,33 53 58,89 16 17,78 0 0 

TỔNG 124 27,56 264 58,67 62 13,78 0 0 
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Kết quả thống kê trong bảng 3.2 cho thấy các biện pháp đều được đối tượng 

khảo nghiệm đánh giá có tính khả thi cao. Mức độ đồng thuận về tính khả thi chiếm 

tỷ lệ 58,67% tổng số ý kiến, rất khả thi chiếm tỷ lệ 27,56% tổng số ý kiến. Ý kiến 

đánh giá các biện pháp ở mức độ bình thường là 11,72% và không có ý kiến bác bỏ.  

Điều đó chứng tỏ các đối tượng tham gia khảo nghiệm đã đánh giá các biện pháp 

luận án đề ra là phù hợp với điều kiện đào tạo hiện nay ở các trường CĐSP. Tuy 

nhiên so với tính cần thiết thì tỷ lệ đồng thuận về tính khả thi thấp hơn tỷ lệ đồng 

thuận về tính cần thiết.  

Chúng tôi thống kê điểm trung bình về mức độ cần thiết và mức độ khả thi 

cho các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 

Kết quả được thể hiện trong bảng 3.3 
 

Bảng 3.3: Tổng hợp kết quả khảo nghiệm 

 

Các biện pháp 
Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 

ĐTB Thứ bậc ĐTB Thứ bậc 

Xây dựng ND rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  
3,28 1,5 3,08 3 

Hướng dẫn SV rèn luyện kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL  
3,3 1 3,24 1 

Bồi dưỡng chuyên môn cho 

đội ngũ giảng viên CĐSP 
3,28 1,5 3,07 4 

Hình thành động cơ rèn luyện 

KN tổ chức HĐGDNGLL của SV   
2,73 5 3,18 2 

Tăng cường CSVC kỹ thuật 

trong RL KN  HĐGDNGLL  
3,22 4 3,05 5 

 

 Kết quả nghiên cứu trong bảng 3.3 cho thấy biện pháp hướng dẫn sinh viên 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL được các đối tượng khảo sát đánh giá cao 

nhất  về cả tính cần thiết và tính khả thi ( Điểm trung bình đạt 3,3 điểm và 3,24 

điểm). Đây là kết quả tất yếu bởi các đối tượng khảo sát đều nhận thức đúng về vai 
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trò chủ đạo của giảng viên trong việc hướng dẫn, cố vấn sinh viên học tập và rèn 

luyện. Các biện pháp còn lại mặc dù xếp ở các thứ bậc thấp hơn nhưng cũng không 

có sự chêch lệch quá lớn về điểm trung bình. Điều đó chứng tỏ các biện pháp đề ra 

trong luận án nhận được sự ủng hộ nhất trí cao của các đối tượng khảo sát.   

Chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test phụ thuộc (T-test theo cặp) để so 

sánh giá trị của mức độ đồng thuận về tính cần thiết và tính khả thi của các biện 

pháp do các đối tượng khảo nghiệm thực hiện. Kết quả giá trị   p = 0,346 < 0,05 là 

sự chệnh lệch có ý nghĩa. Điều đó cho thấy mức độ đồng thuận về tính cần thiết và 

tính khả thi của các biện pháp do các đối tượng khảo nghiệm đánh giá có tương 

quan thuận với nhau. 

 Phân tích kết quả khảo nghiệm cho phép khẳng định các biện pháp mà luận 

án xây dựng là phù hợp, cần thiết và có thể thực hiện được để rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP. 
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Kết luận chƣơng 3 

 

Để rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, chúng tôi 

đã xây dựng 5 biện pháp sau: 

- Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP: Luận án đã xây dựng nội dung cụ thể của 12 kỹ năng thành phần trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL. Trong mỗi kỹ năng đã xác định rõ những yêu cầu cụ 

thể làm tiêu chí đánh giá mức độ đạt được của mỗi kỹ năng thành phần. 

- Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL: Luận án đã 

xác định các bước thực hiện, phương tiện, bài tập cụ thể để giảng viên hướng dẫn 

sinh viên nhằm hình thành từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL trong quá trình học môn RLNVSP thường xuyên tại trường CĐSP. 

Các kỹ năng  này sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển thông qua các biện pháp 

hướng dẫn sinh viên trong hoạt động thực tập sư phạm tại các trường THCS. 

- Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP: Xác định các cách tổ 

chức hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn về HĐGDNGLL và các năng 

lực cần thiết khác cho đội ngũ giảng viên CĐSP. 

- Hình thành động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên 

CĐSP nhằm kích thích yếu tố nội lực bên trong của mỗi sinh viên cố gắng vươn lên 

trong rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, kĩ thuật cho quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL: Luận án đã xác định các biện pháp nhằm tận dụng điều kiện cơ sở vật 

chất sẵn có của nhà trường và của cá nhân để nâng cao hiệu quả sử dụng, tạo điều 

kiện cho giảng viên và sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện. 

Kết quả khảo nghiệm tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp được 

các đối tượng khảo nghiệm đánh giá cao, mức độ đồng thuận lớn và sự chênh lệch ý 

kiến đánh giá là có ý nghĩa, không xảy ra ngẫu nhiên, không có biện pháp nào bị 

bác bỏ. 
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CHƢƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

4.1. Khái quát về quá trình TNSP  

4.1.1. Mục tiêu của TNSP  

 Tổ chức TNSP nhằm xác định tính khoa học, tính khả thi và hiệu quả của 

một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên cao đẳng 

sư phạm. Trên cơ sở đó kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà luận 

án đã đề ra. 

4.1.2. Nội dung TNSP 

Trong phạm vi luận án này, chúng tôi lựa chọn thực nghiệm sư phạm biện 

pháp hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Biện pháp này 

bao gồm 2 nội dung: 

+ Nội dung 1: Hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên tại trường CĐSP 

+ Nội dung 2: Hướng dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo 2 vòng: 

+ TNSP vòng 1 với mục đích thăm dò và tác động nhằm tìm kiếm khả năng 

áp dụng những biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà luận án đã đề 

xuất cho sinh viên CĐSP ở phạm vi hẹp. TNSP biện pháp hướng dẫn sinh viên hình 

thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm thường xuyên được tiến hành đối với sinh viên K36 thời gian từ tháng 

10/2011 đến hết tháng 11/2011 tại trường CĐSP Hà Nội. TNSP biện pháp hướng 

dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt 

động thực tập sư phạm cũng được tiến hành với đối tượng trên, thời gian từ  tháng 

2/2012 đến tháng 3/2012 tại các trường THCS trên địa bàn Hà Nội. 

+ TNSP vòng 2 được thực hiện với mục đích thực nghiệm ứng dụng nhằm 

mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

mà luận án đã đề xuất trên các đối tượng sinh viên thuộc các chuyên ngành khác 
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nhau. TNSP biện pháp hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

được tiến hành đối với sinh viên K37 thời gian từ tháng 10/2012 đến hết tháng 

11/2012 tại trường CĐSP Hà Nội. TNSP biện pháp hướng dẫn sinh viên củng cố và 

phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm 

cũng được tiến hành với đối tượng trên, thời gian từ  tháng 2/2013 đến tháng 3/2013 

tại các trường THCS trên địa bàn Hà Nội. 

4.1.3. Đối tƣợng thực nghiệm 

 * Thực nghiệm sư phạm vòng 1 

 TNSP vòng 1 được tiến hành trên đối tượng  sinh viên lớp SP Toán A K36 

và  nhóm đối chứng là sinh viên lớp SP Toán B K36. Sinh viên được lựa chọn trong 

nhóm thực nghiệm và đối chứng có cùng chuyên ngành đào tạo, có cùng trình độ 

năm thứ 2, không có sự chênh lệch đáng kể về số lượng. Lớp được chọn là hoàn 

toàn ngẫu nhiên trong số 15 lớp hệ sư phạm của trường CĐSP Hà Nội.  

 * Thực nghiệm sư phạm vòng 2 

 TNSP vòng 2 được tiến hành trên đối tượng sinh viên lớp sư phạm Anh A 

K37, lớp sư phạm Văn A K37 và sư phạm Lí K37. Nhóm đối chứng là các lớp sư 

phạm Anh B K37, lớp sư phạm Văn B K37 và sư phạm Hóa K37. Sinh viên được 

lựa chọn trong nhóm thực nghiệm và đối chứng có cùng trình độ năm thứ 2, không 

có sự chênh lệch đáng kể về số lượng. Các lớp được chọn là hoàn toàn ngẫu nhiên 

trong số 15 lớp hệ sư phạm của trường CĐSP Hà Nội.  

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

4.1.4.1. Giai đoạn chuẩn bị TNSP  

Bước 1: Xây dựng kế hoạch TNSP  

 



 PL12

0 

Bảng 4.1: Kế hoạch thực nghiệm sƣ phạm 

 

TNSP  STT Nội dung công việc Ngƣời thực hiện Thời gian 

 

 

 

 

 

Vòng 1 

1 Biên soạn tài liệu để tổ chức 

rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL  

Chủ thể TNSP  1/6/2011 – 

15/6/2011 

2 Xây dựng các tài liệu mẫu  Chủ thể TNSP  15/6/2011- 

30/7/2011 

3 Tập huấn cho giáo viên dạy 

thực nghiệm 

Chủ thể TNSP  1/8/2011- 

15/8/2011 

4 TNSP nội dung hướng dẫn SV 

hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy 

học môn Rèn luyện NVSP 

thường xuyên 

Giảng viên dạy 

TNSP  

15/10/2011- 

30/11/2011 

5 TNSP nội dung hướng dẫn SV 

củng cố và phát triển KN tổ 

chức HĐGDNGLL qua hoạt 

động thực tập sư phạm 

Giảng viên dạy 

TNSP + giáo viên 

PT 

14/2/2012- 

5/3/2012 

6 Đánh giá, phân tích số liệu, rút 

kinh nghiệm, điều chỉnh TNSP 

vòng 2 

Chủ thể TNSP, 

giảng viên CĐSP, 

giáo viên PT, SV 

1/4/2012- 

1/6/2012 

 

 

 

 

Vòng 2 

1 Điều chỉnh tài liệu để TNSP 

vòng 2 

Chủ thể TNSP 1/7/2012 – 

1/9/2012 

2 TNSP nội dung hướng dẫn SV 

hình thành KN tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy 

học môn Rèn luyện NVSP 

thường xuyên 

Giảng viên dạy 

TNSP 

1/10/2012 – 

30/11/2102 

3 TNSP nội dung hướng dẫn SV 

củng cố và phát triển NN tổ 

chức HĐGDNGLL thông qua 

hoạt động thực tập sư phạm 

Giảng viên dạy 

TNSP, giáo viên 

PT 

1/2/2013 – 

15/3/2013 

4 Đánh giá và phân tích kết quả 

TNSP  

Chủ thể TNSP, 

giảng viên CĐSP, 

giáo viên PT, SV 

16/3/2013 – 

6/2013 
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 Bước 2: Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức rèn luyện kỹ năng 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP 

 Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung kiến thức trong giáo trình Hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp của tác giả Nguyễn Dục Quang – Hệ cao đẳng sư 

phạm. Toàn bộ nội dung tổ chức rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL được biên soạn 

theo hệ thống các biện pháp hình thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà luận án 

đã đề xuất. Tài liệu này được sử dụng để tập huấn cho giảng viên CĐSP tham gia 

dạy TNSP (Xem them phụ lục số 3)  

 Bước 3: Xây dựng các tài liệu mẫu phục vụ cho quá trình tổ chức rèn luyện 

kỹ năng HĐGDNGLL   

 Chúng tôi chủ động xây dựng những tài liệu để làm mẫu cho sinh viên trong 

quá trình rèn luyện. Các tài liệu đó bao gồm: 

 + Lược đồ tư duy về nội dung chương trình HĐGDNGLL  

 + Tập san chủ đề Bác Hồ, Quê hương đất nước 

 + Bài tập tìm hiểu đặc điểm tâm lý tập thể học sinh THCS  

 + Một số giáo án HĐGDNGLL được thiết kế trên Word và Powerpoint 

 + Băng hình tổ chức HĐGDNGLL và một số tài liệu khác. Các tài liệu này 

được in làm nhiều bản phục vụ cho hoạt động rèn luyện của giảng viên và sinh viên. 

(Xem them phụ lục số 4) 

 Bước 4: Tập huấn cho giảng viên dạy TNSP  

  Các giảng viên dạy TNSP sẽ được tập huấn về các biện pháp tổ chức rèn 

luyện kỹ năng HĐGDNGLL như luận án đã đề xuất đồng thời các giảng viên dựa 

vào tài liệu cho chủ thể TNSP biên soạn để xây dựng kế  hoạch cụ thể và soạn giáo 

án dạy thực nghiệm. Chủ thể thực nghiệm và các giảng viên dạy thực nghiệm cùng 

trao đổi góp ý để đảm bảo quá trình TNSP được đúng hướng.  

4.1.4.2. Giai đoạn triển khai TNSP  

 Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo 2 vòng với các bước như sau: 

 Bước 1: Tổ chức TNSP nội dung hướng dẫn SV hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện NVSP thường xuyên tại trường CĐSP.  
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 TNSP được tiến hành vào học kỳ I trong giờ học chính khóa tại trường 

CĐSP Hà Nội. Một tuần học 3 tiết, học liên tục trong 6 tuần và đánh giá ngay  trong  

quá trình rèn luyện. 

 Bước 2: Tổ chức TNSP biện pháp hướng dẫn SV củng cố và phát triển kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm tại trường THCS. 

 Thực nghiệm được tiến hành vào đợt thực tập sư phạm của sinh viên ngay trong 

học kỳ kế tiếp. Thời gian TNSP là 3 tuần, đánh giá vào cuối đợt thực tập sư phạm. 

 Bước 3: Đánh giá TNSP, phân tích kết quả thực nghiệm  

 Chúng tôi phân tích kết quả thu được sau thực nghiệm sư phạm. Kết hợp với 

phương pháp quan sát, phương pháp trao đổi, phỏng vấn, nghiên cứu sản phẩm hoạt 

động của sinh viên và trưng cầu ý kiến các đối tượng khác có liên quan để phân tích 

kết quả đảm bảo tính khách quan và chính xác. 

4.1.5. Tiêu chí đánh giá và thang đo trong thực nghiệm 

 * Tiêu chí đánh giá 

Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP gồm 4 nhóm với 16 kỹ 

năng thành phần. Mỗi kỹ năng thành phần được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: 

 - Tính đầy đủ về nội dung và cấu trúc kỹ năng bao gồm số lượng các thao tác 

cần thiết để thực hiện kỹ năng, nếu có thao tác thừa nhưng không được làm ảnh 

hưởng đến các thao tác khác của kỹ năng. 

 - Tính hợp lí về logic và mức độ thành thạo của kỹ năng bao gồm các thao 

tác được sắp xếp theo trình tự logic, phân chia thời gian hợp lí, các thao tác được 

tiến hành đúng mẫu và hạn chế tối thiểu thao tác thừa. 

 - Mức độ linh hoạt của kỹ năng bao gồm sự biến đổi của các thao tác khi 

điều kiện thay đổi và khả năng sáng tạo trong các thao tác. 

 - Hiệu quả của kỹ năng bao gồm số lượng, chất lượng trong các sản phẩm tạo 

ra, tỷ lệ thời gian và công sức với kết quả đạt được, mức độ trùng khớp giữa kết quả 

và mục tiêu ban đầu đề ra.  
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* Cách thức đánh giá: 

Đánh giá mức độ đạt được của từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL thông qua phương pháp quan sát trực tiếp, phỏng vấn và hệ 

thống bài tập đánh giá sau: 

- Bài tập đánh giá số 1: “Tìm hiểu về HĐGDNGLL ở trường THCS” 

- Bài tập đánh giá số 2: “Tìm hiểu các thông tin về một chủ điểm giáo dục 

trong chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS” 

- Bài tập đánh giá số 3: “Soạn giáo án tổ chức  một HĐGDNGLL cho học 

sinh THCS” 

- Bài tập đánh giá số 4: “Tổ chức một HĐGDNGLL cho học sinh THCS” 

- Bài tập đánh giá số 5: “Xây dựng một tình huống sư phạm nảy sinh trong 

quá trình tổ chức HĐGDNGLL, nêu phương án giải quyết và lý giải cơ sở khoa học 

của phương án đó” 

- Bài tập đánh giá số 6: “Bài học kinh nghiệm của bản thân trong rèn luyện 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL”. 

Mỗi bài tập có thể đánh giá được từ 1-3 kỹ năng cụ thể (Đã mô tả trong 

chương 3 của luận án). Mỗi kỹ năng được đánh giá từ 1 điểm đến 4 điểm. 

* Thang đo trong TNSP 

Để xác định thang đo, chúng tôi tính điểm của thang đo như sau: 

( Điểm tối đa – Điểm tối thiểu) : Số mức độ 

Kết quả: ( 4 – 1 ) : 4 = 0,75. Vậy 4 mức độ của thang đo như sau: 

- Mức độ thấp: Từ 1 điểm đến dưới 1,75 điểm.  

Ở mức độ này sinh viên chưa vận dụng được lý thuyết thành thao tác cụ thể 

hoặc chưa thực hiện được các thao tác cơ bản trong kỹ năng. Sinh viên luôn cần sự 

hướng dẫn chi tiết của giảng viên. Sản phẩm tạo ra không đạt yêu cầu. 

- Mức độ trung bình: Từ 1,75 điểm đến dưới 2,5 điểm.  

Ở mức độ này sinh viên đã thực hiện được các thao tác cơ bản của kỹ năng 

nhưng còn lộn xộn, thừa hoặc thiếu thao tác làm ảnh hưởng đến hiệu quả của kỹ 

năng. Sinh viên vẫn cần sự hướng dẫn của giảng viên. Sản phẩm tạo ra ở mức đạt 

yêu cầu.  
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- Mức độ khá: Từ 2,5 điểm đến dưới 3,25 điểm.  

Ở mức độ này sinh viên đã thực hiện đúng và đủ các thao tác cơ bản của kỹ 

năng, không có thao tác thừa, trình tự các thao tác hợp lí, lôgic. Sinh viên chỉ cần sự 

gợi ý của giảng viên để điều chỉnh nếu gặp phải những vướng mắc. Sản phẩm tạo ra 

ở mức độ khá tuy nhiên còn mất nhiều thời gian. Sinh viên còn lúng túng khi điều 

kiện hoạt động thay đổi. 

- Mức độ cao:  Từ 3,25 điểm đến 4 điểm. 

Ở mức độ này sinh viên đã thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ 

bản của kỹ năng. Sinh viên chủ động và sáng tạo thực hiện hoạt động kể cả khi điều 

kiện hoạt động thay đổi. Sản phẩm tạo ra đạt mức độ cao mà không mất nhiều thời 

gian và công sức.  

Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 để phân tích kết quả thực 

nghiệm sư phạm 

- Tính điểm trung bình (Mean): là giá trị trung bình cộng của các điểm số để 

xác định mức độ đạt được của từng kỹ năng thành phần của sinh viên. Đồng thời sử 

dụng điểm trung bình đó để sắp xếp thức bậc trong bảng tổng hợp kỹ năng thành 

phần của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP. 

- Kiểm định T- Test ghép cặp hay phụ thuộc (Paired Samples T- test): nhằm 

xem xét sự khác biệt giá trị trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng có ý 

nghĩa hay không. 

Trong phép kiểm chứng T- Test phụ thuộc, chúng tôi tính giá trị p là xác xuất 

xảy ra ngẫu nhiên. Có thể kết luận sự khác nhau giữa điểm trung bình của hai mẫu 

kiểm chứng dựa trên các thang tham chiếu sau đây:   

p ≤ 0,05: chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm xảy ra có ý nghĩa (chênh 

lệch xảy ra không phải do ngẫu nhiên). 

 p > 0,05: chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm xảy ra không có ý nghĩa 

(chênh lệch xảy ra do ngẫu nhiên). 

- Mức độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (Standard Mean Deviation- kí 

hiệu SMD):  
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SMD cho biết chênh lệch điểm trung bình do tác động mang lại có tính thực 

tiễn hoặc có ý nghĩa hay không (ảnh hưởng của tác động lớn hay nhỏ), từ đó xác 

định mức độ ảnh hưởng của các biện pháp tác động được sử dụng trong thực 

nghiệm. Độ lớn của chênh lệch giá trị trung bình chuẩn được tính như sau: 

SMDSau TN =  


NhãmTNsauTN Nhãm§CsauTN

Nhãm§CsauTN

Gi¸ trÞ TB Gi¸ trÞ TB

§é lÖch chuÈn
 

Sau đó, xác định mức độ ảnh hưởng theo bảng so sánh mức độ ảnh hưởng của 

Cohen như sau: 

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD) > 1,00: Ảnh hưởng rất lớn. 

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD): 0,80 – 1,00: Ảnh hưởng lớn. 

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD): 0,50 – 0,79: Ảnh hưởng TB. 

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD): 0,20 – 0,49: Ảnh hưởng nhỏ. 

Độ chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD): < 0,20: Ảnh hưởng rất nhỏ. 

- Phân tích hệ số tương quan nhị biến: Sử dụng phép tính tương quan Person – 

product moment (hệ số r) để xác định mức độ liên kết mạnh hay yếu của hai biến 

số. Hệ số r có giá trị từ -1 đến +1 cho biết độ mạnh và hướng của mối liên hệ đó. 

Nếu -1≤  r ≤ - 0,03: Mối tương quan nghịch, chặt chẽ. 

Nếu – 0,03 ≤ r ≤ 0 : Mối tương quan nghịch, không chặt chẽ. 

Nếu r = 0 : Không có tương quan. 

Nếu 0 < r < 0,03 : Mối tương quan là thuận nhưng không chặt chẽ. 

Nếu r ≥ 0,03 : Mối tương quan thuận và chặt chẽ. 

Dựa vào hệ số xác suất (p) có thể cho biết mức độ có ý nghĩa của mối quan hệ 

giữa các biến số. Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi chọn Alpha = 0,05 là cấp độ 

có ý nghĩa. Nếu p < 0,05 thì giá trị r được chấp nhận và có ý nghĩa về mặt thống kê. 

4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

4.2.1. Phân tích kết quả TNSP vòng 1 

4.2.1.1. Phân tích kết quả hoạt động học tập của sinh viên trƣớc TNSP  

Chúng tôi thống kê kết quả học tập 2 môn học là môn Tâm lý học lứa tuổi - 

sư phạm và môn Giáo dục học đại cương. Hai môn học này là điều kiện tiên quyết 
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để sinh viên được học môn học Rèn luyện NVSP theo qui định đào tạo theo học chế 

tín chỉ .  

Kết quả học tập của sinh viên nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng được 

thống kê  trong bảng 4.2 

Bảng 4.2:. Tổng hợp kết quả học tập môn học Tâm lý học lứa tuổi - sƣ phạm và 

môn Giáo dục học đại cƣơng 

Môn học Mức độ 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

SL % SL % 

Tâm lý học 

lứa tuổi - 

sư phạm 

G 3 12,50 7 23,52 

K 6 22,92 5 18,51 

TB 16 64,58 15 55,55 

Yếu 0 0 0 0 

Giáo dục 

học đại 

cương 

G 5 20,83 6 21,57 

K 7 27,98 10 37,03 

TB 13 52,09 11 40,74 

Yếu 0 0 0 0 

  

 Môn Tâm lý học lứa tuổi - sư phạm có vai trò quan trọng trong quá trình đào 

tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Theo kết quả thống kê trong bảng 4.2, điểm 

số mà sinh viên 2 nhóm đạt được tập trung chủ yếu ở loại trung bình (64,58% và 

55,55%) và loại khá (22,92% và 18,51%). Số sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỉ lệ 

không cao tuy nhiên tỷ lệ sinh viên giỏi ở nhóm đối chứng lại cao hơn so với nhóm 

thực nghiệm (23,52% so với 12,50%). Không có sinh viên xếp loại yếu trong cả 2 

nhóm đối chứng và thực nghiệm. 

 Môn Giáo dục đại cương trang bị những kiến thức cơ sở để rèn luyện hệ 

thống kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Ở môn học này, điểm số của sinh 

viên 2 nhóm cũng chủ yếu đạt loại trung bình (54,09% và 40,74%) và loại khá 

(27,98% và 37,03%). Số sinh viên đạt điểm giỏi cũng khá cao (20,83% và 21,57%). 
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Tỷ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi của nhóm đối chứng cao hơn một chút so với nhóm 

thực nghiệm (20,83% so với 21,57% và 35,29% so với 27,08%). 

 Thực hiện kiểm định T – Test phụ thuộc giữa điểm số của từng môn học trên 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, ta được p = 0,264 > 0,05 (môn Tâm lí học 

lứa tuổi và sư phạm) và p = 0,341 > 0,05 (môn Giáo dục học đại cương). Điều đó 

chứng tỏ sự khác nhau về kết quả học tập giữa 2 nhóm ĐC và TN là không có ý 

nghĩa, có thể xảy ra ngẫu nhiên. 

 Như vậy có thể khẳng định bước đầu là nhóm TN và ĐC có trình độ gần 

tương đương. Kết hợp với điểm trung bình chung học tập các môn học của sinh viên 

được lựa chọn làm đối tượng TN và ĐC cũng cho kết quả tương tự. 

4.2.1.2. Phân tích kết quả nội dung thực nghiệm 1:  Hướng dẫn sinh viên hình 

thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện NVSP 

thường xuyên tại trường CĐSP 

 TNSP vòng 1 - nội dung 1 được thực hiện trong quá trình dạy học môn Rèn 

luyện NVSP thường xuyên tại trường CĐSP Hà Nội. Đối với nhóm thực nghiệm, 

giảng viên CĐSP hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL theo 

các bước như luận án đề xuất. Còn với nhóm đối chứng, giảng viên thực hiện theo 

phương pháp dạy học truyền thống, đó là tập trung giảng về chương trình 

HĐGDNGLL ở trường THCS, sau đó tổ chức cho sinh viên thực hành tổ chức 

HĐGDNGLL. Nhóm TN và nhóm ĐC đều thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá như 

nhau. Kết quả thu được sau TNSP nội dung 1 được tổng hợp trong bảng 4.3. 

 Theo kết quả thống kê, các kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của nhóm TN đều cao hơn so với nhóm ĐC. ĐTB từng kỹ năng thành 

phần của nhóm TN đều đạt mức khá cao trở lên. Mức độ này thể hiện các thao tác 

trong từng kỹ năng của sinh viên đã tương đối hoàn thiện, linh hoạt nhưng tỷ lệ giữa 

thời gian và công sức thực hiện kỹ năng với kết quả còn chưa cao dẫn đến hiệu quả 

kỹ năng chưa đạt mức độ cao. Còn ở nhóm ĐC đa phần các kỹ năng ở mức độ khá, 

còn một số kỹ năng chỉ đạt mức điểm trung bình nghĩa là sinh viên cũng đã nắm 

được những yêu cầu của các thao tác trong kĩ năng nhưng thực hiện còn có những 

thao tác thừa hoặc bỏ sót, chưa linh hoạt và chưa hiệu quả. 
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Bảng 4.3: Tổng hợp từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sinh viên đạt đƣợc sau TNSP nội dung 1- vòng 1 

Nhóm KN Kỹ năng 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

Nhóm kỹ 

năng nhận 

thức 

HĐGDNGLL  

KN tìm hiểu về HĐGDNGLL  3,13 4 2,88 1 

KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và 

lưu trữ thông tin 
3,23 2 2,66 8 

KN xác định điều kiện, phương 

tiện HĐGDNGLL  
3,04 5 2,79 4 

 

Nhóm kỹ 

năng thiết kế 

HĐGDNGLL  

KN xác định MTGD của HĐGDNGLL  3,01 6 2,88 1 

KN xác định ND, HT của 

HĐGDNGLL 
3,17 3 2,32 11 

KN XD tiến trình  HĐGDNGLL 3,41 1 2,8 3 

Nhóm kỹ 

năng triển 

khai 

HĐGDNGLL  

KN hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL 
2,75 12 2,68 7 

KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL 2,96 7 2,36 10 

KN giải quyết THSP trong 

HĐGDNGLL 
2,91 8 2,77 5 

 

Nhóm kỹ 

năng đánh 

giá 

HĐGDNGLL  

KN xây dựng tiêu chí đánh giá và 

thang đánh giá  HĐGDNGLL 
2,79 11 2,23 12 

KN hướng dẫn HS THCS đánh giá  

HĐGDNGLL 
2,87 9 2,61 9 

KN tổng kết kinh nghiệm 

HĐGDNGLL  
2,83 10 2,69 6 

  

 Phân tích kết quả cụ thể từng kỹ năng, chúng tôi nhận thấy có sự khác  biệt 

khá rõ giữa nhóm TN và nhóm ĐC. Các kỹ năng có chênh lệch ĐTB cao nhất là kỹ 

năng tìm hiểu, lựa chọn, sử dụng và lưu trữ thông tin về HĐGDNGLL (chênh lệch 

ĐTB là 0,57 điểm), kỹ năng xác đinh nội dung và lựa chọn hình thức HĐGDNGLL 

(chênh lệch ĐTB là 0,72 điểm), kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL (chênh 
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lệch ĐTB là 0,61 điểm), kỹ năng quản lý, điều hành HĐGDNGLL (chênh lệch ĐTB là 

0,59 điểm)… Đây đều là những kỹ năng thành phần trụ cột, có tính chất quyết định 

trực tiếp đến hiệu quả tổ chức HĐGDNGLL mà nhóm TN đã đạt được mức độ điểm 

cao hơn nhiều so với nhóm ĐC chứng tỏ các em đã đáp ứng rất tốt với cách hướng dẫn 

và tổ chức rèn luyện của giảng viên dạy thực nghiệm.  

 Kết hợp với phương pháp quan sát lớp TN, chúng tôi luôn nhận thấy không khí 

làm việc của sinh viên rất tích cực, nhiệt tình và đầy hứng thú. Đặc biệt là trong công 

đoạn thể hiện toàn bộ ý tưởng của sinh viên thành bản thiết kế trên giáo án Word và 

giáo án Powerpoint. Sinh viên N.C.M- lớp sư phạm Toán K36 đã hào hứng cho biết: 

“Em rất thích được học tập và rèn luyện theo những cách như thế này, chúng em có cơ 

hội được vận dụng ngay những kiến thức và kỹ năng của mình để tạo ra những sản 

phẩm thực. Chúng em rất tự hào về sản phẩm của nhóm mình”. Còn sinh viên  

N.T.Q.A nhóm trưởng nhóm 2 lớp sư phạm Toán K36 cho biết: “Nhóm chúng em đã 

đưa ra rất nhiều ý tưởng, thậm chí chúng em nghĩ có thể đủ để thiết kế nhiều chương 

trình chứ không phải chỉ một chương trình như cô giáo yêu cầu”.  Điều đó đã khẳng 

định các biện pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL không chỉ nâng 

cao hiệu quả rèn luyện mà còn có tác dụng giáo dục tốt.  

 Đặc biệt có những kỹ năng giảng viên dạy thực nghiệm sư phạm còn đánh giá 

sinh viên cao hơn sinh viên tự đánh giá, đó là kỹ năng xây dựng tiến trình 

HĐGDNGLL (3,52 so với 3,31), kỹ năng tìm hiểu, lựa chọn, sử dụng và lưu trữ thông 

tin về HĐGDNGLL (3,35 so với 3,11)…. Điều đó chứng tỏ hiệu quả rèn luyện các kỹ 

năng này còn cao hơn cả mong đợi của giảng viên.  

 Trong nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL, chúng tôi thấy kỹ năng quản 

lý, điều khiển HĐGDNGLL giữa nhóm TN và nhóm ĐC cũng có sự khác biệt rõ 

nét, chênh lệch giữa hai nhóm là 0,6 điểm. Đây không phải là một kỹ năng mới đối 

với sinh viên cả 2 nhóm vì sinh viên đã được làm quen với việc quản lý, điều hành 

hoạt động của lớp trong hoạt động dạy học. Hơn nữa đây cũng là một trong những 

kỹ năng được đưa vào rèn luyện trong các môn học về phương pháp dạy học bộ 

môn. Kết quả của nhóm TN đạt cao hơn theo chúng tôi là do ảnh hưởng của nhóm 
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kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL. Khi sinh viên đã tích cực rèn luyện kỹ năng thiết kế 

HĐGDNGLL và đạt hiệu quả cao tức là các em đã nắm vững toàn bộ những hoạt 

động mình sẽ phải tổ chức, nắm được về phân phối thời gian… Hơn nữa khi sinh 

viên đã đạt được những thành công trong rèn luyện hai nhóm kỹ năng nhận thức về 

HĐGDNGLL  và thiết kế chương trình HĐGDNGLL sẽ là động lực tích cực thúc 

đẩy sinh viên tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thành phần trong nhóm kỹ năng triển 

khai HĐGDNGLL.  

 So sánh sự đánh giá của giảng viên và tự đánh giá của sinh viên, chúng tôi 

nhận thấy đánh giá của giảng viên luôn chặt chẽ hơn, kết quả ĐTB luôn thấp hơn so 

với ĐTB tự đánh giá của sinh viên nhưng trong nhóm TN, sự chênh lệch không 

nhiều. Còn ở nhóm ĐC lại có sự chênh lệch khá lớn. Sự khác biệt giữa hai nhóm 

TN và ĐC là do sinh viên nhóm TN đã nắm được khá chắc những yêu cầu của kỹ 

năng và những tiêu chí để đánh giá từng kỹ năng. Sinh viên nhóm TN cũng có ý 

thức rèn luyện tốt hơn nên tự đánh giá mình nghiêm túc và chính xác hơn so với 

sinh viên nhóm ĐC. Đó cũng là một điểm để khẳng định lợi thế và hiệu quả mà sinh 

viên nhóm TN đã đạt được trong quá trình thực nghiệm.  

 Chúng tôi tổng kết điểm trung bình của từng nhóm kỹ năng thành phần trong 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của nhóm TN và nhóm ĐC sau nội dung thực 

nghiệm 1 của vòng 1. Kết quả được thống kê như sau: 

 

Bảng 4.4: Tổng hợp từng nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sau nội dung  thực nghiệm 1 - vòng 1 

TT Nhóm kỹ năng 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

1 Kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL  3,13 2 2,69 1 

2 Kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  3,19 1 2,66 2 

3 Kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  2,87 4 2,60 3 

4 Kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  2,83 3 1,86 4 

TB 3,01  2,45  
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 Kết quả thống kê trong bảng 4.4 được thể hiện trên biểu đồ 4.1 

0
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3.5

NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 4

Thực nghiệm 

Đối chứng

Biểu đồ 4.1. Biểu đồ so sánh từng nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL sau TNSP nội dung 1- vòng 1 

Kết quả trên biểu đồ cho chúng ta thấy rõ sự chênh lệch về điểm số đạt được 

của từng nhóm kỹ năng giữa đối tượng TN và ĐC. Sự chênh lệch lớn nhất nằm ở 

nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL (3,19 so với 2,66) và nhóm kỹ năng nhận thức 

HĐGDNGLL (3,13 so với 2,69). Điều đó cho thấy sinh viên nhóm TN đã thích ứng 

tốt với các biện pháp rèn luyện mà giảng viên dạy TN tổ chức, huấn luyện cho các 

em. Hay nói cách khác là kết quả trên đã bước đầu khẳng định những biện pháp đề 

ra nhằm hình thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP đã đạt được 

hiệu quả. 

* Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sinh viên đã đạt được sau TNSP nội dung 1- vòng 1 

Để phân tích mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng trên từng đối tượng 

sinh viên thực nghiệm và đối chứng, chúng tôi sử dụng phép tính tương quan nhị 

biến Person – product moment  (hệ số r) để xác định mức độ liên kết mạnh hay yếu 

của 2 cặp biến số  là từng nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL. Kết quả đạt được của nhóm TN và ĐC được thể hiện trong sơ đồ 4.2 

và sơ đồ 4.3 
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Sơ đồ 4.1: Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng  

tổ chức HĐGDNGLL  của sinh viên TN sau TNSP nội dung 1- vòng 1 

 Sơ đồ 4.1 và sơ đồ 4.2 đều cho thấy giữa các nhóm kỹ năng thành phần của 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đều có mối tương quan thuận (hệ số tương quan r 

đều đạt chỉ số dương). Điều đó chứng tỏ các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL có mối quan hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. 

Sự phát triển của nhóm kỹ năng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm kỹ năng kế 

tiếp và nhóm kỹ năng hình thành sau lại có tác dụng củng cố thêm cho nhóm kỹ 

năng đã hình thành trước đó. Mối tương quan thuận ở cả nhóm TN và nhóm ĐC 

cùng đạt được góp phần khẳng định sự phân chia các kỹ năng thành phần trong kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL mà luận án đề xuất là hợp lý, đảm bảo tính khoa học và 

phù hợp với thực tiễn rèn luyện của sinh viên CĐSP. 

 

NHÓM KỸ NĂNG 

NHẬN THỨC 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

ĐÁNH GIÁ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

THIẾT KẾ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

TRIỂN KHAI 

HĐGDNGLL 

           0,58  

         

2 

            0,34         

0,34 

0,41 

       0,51 

0,42 
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Sơ đồ 4.2: Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL  của sinh viên ĐC  sau TNSP nội dung 1- vòng 1 

  So sánh giữa sơ đồ 4.1 và 4.2 chúng tôi nhận thấy giữa các nhóm kỹ năng 

thành phần của nhóm TN có mối tương quan thuận và chặt chẽ hơn sơ với nhóm 

ĐC. Cụ thể là ở nhóm TN, hệ số tương quan giữa các nhóm đều đạt trên 0,3 và có 

hai hệ số r đạt tới trên 0,5 được đánh giá là thuận và rất chặt chẽ. Còn ở nhóm ĐC 

có hai hệ số r chỉ đạt 0,26 và 0,28 thể hiện tương quan thuận nhưng chưa chặt chẽ.  

 Phân tích riêng ở nhóm TN, mối quan hệ giữa nhóm nhận thức HĐGDNGLL 

và nhóm thiết kế HĐGDNGLL có hệ số r = 0,58 (với p< 0,01), mối quan hệ giữa 

nhóm nhận thức HĐGDNGLL và nhóm triển khai HĐGDNGLL có hệ số r = 0,51 

(với p< 0,01). Điều đó khẳng định vai trò của nhóm kỹ năng nhận thức có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc thiết kế hoạt động cũng như triển khai hoạt động. Tuy nhiên 

ở nhóm TN, mối tương quan giữa nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL và nhóm kỹ 

năng triển khai HĐGDNGLL chỉ đạt hệ số r = 0,34 (với p< 0,01). Mặc dù vẫn biểu 
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hiện mối tương quan thuận nhưng chưa chặt chẽ, chưa đạt đến kết quả như mong 

muốn.  Đây cũng là điểm hạn chế cần khắc phục trong TNSP vòng 2.  

 * So sánh điểm trung bình của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  giữa nhóm TN 

và nhóm ĐC sau TNSP nội dung 1 – vòng 1 

 Thực hiện kiểm định T – Test theo cặp giữa 2 nhóm TN và ĐC sau TNSP 

nội dung 1 - vòng 1 ta được p = 0,0064 < 0,05. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt về 

ĐTB kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL giữa 2 nhóm TN và ĐC là có ý nghĩa, không 

xảy ra ngẫu nhiên. 

 Thực hiện tính độ lớn của giá trị trung bình chuẩn (Standard Mean 

Deviation) để đo mức độ ảnh hưởng ta được SMD = 0,841. Theo bảng so sánh mức 

độ ảnh hưởng của Cohen với SMD = 0,841 thể hiện ảnh hưởng lớn. Kết quả này 

khẳng định biện pháp hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện NVSP thường xuyên trong TNSP 

vòng 1 đã có ảnh hưởng lớn đến mức độ đạt được của kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP.  

4.2.1.3. Phân tích kết quả nội dung thực nghiệm 2: Hướng dẫn SV củng cố và 

phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm 

tại trường THCS 

 TNSP nội dung 2 được tiến hành ngay sau nội dung thực nghiệm 1. Trong 

quá trình thực tập sư phạm, đối với nhóm TN, sinh viên được giảng viên CĐSP và 

giáo viên THCS hướng dẫn củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

theo các bước luận án đề xuất. Còn sinh viên nhóm ĐC được giảng viên và giáo 

viên THCS hướng dẫn thực tập theo qui định chung. Cả 2 nhóm TN và ĐC cùng 

được đánh giá kết quả thực tập tổ chức HĐGDNGLL như nhau. 

 Kết quả tổng hợp từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sinh viên đạt được sau nội dung thực nghiệm 2 được thể hiện trong 

bảng 4.5  
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Bảng 4.5: Tổng hợp từng kĩ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sinh viên đạt đƣợc sau TNSP nội dung 2 

Nhóm KN Kỹ năng 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

Nhóm kỹ 

năng nhận 

thức 

HĐGDNGLL  

KN tìm hiểu về HĐGDNGLL  3,13 7 2,82 2 

KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và 

lưu trữ thông tin 
3,21 6 2,71 6 

KN xác định điều kiện, phương 

tiện HĐGDNGLL  
2,78 12 2,66 8 

 

Nhóm kỹ 

năng thiết kế 

HĐGDNGLL  

KN xác định MTGD của HĐGDNGLL  3,01 10 2,74 5 

KN xác định ND, HT của 

HĐGDNGLL 
3,22 5 2,79 3 

KN XD tiến trình  HĐGDNGLL 3,27 3 2,87 1 

Nhóm kỹ 

năng triển 

khai 

HĐGDNGLL  

KN hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL 
3,30 2 2,71 6 

KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL 3,38 1 2,77 4 

KN giải quyết THSP trong 

HĐGDNGLL 
3,25 4 2,63 9 

 

Nhóm kỹ 

năng đánh 

giá 

HĐGDNGLL  

KN xây dựng tiêu chí đánh giá và 

thang đánh giá  HĐGDNGLL 
3,07 8 2,42 11 

KN hướng dẫn HS THCS đánh giá  

HĐGDNGLL 
2,98 11 2,34 12 

KN tổng kết kinh nghiệm 

HĐGDNGLL  
3,03 9 2,50 10 

  

 Theo kết quả thống kê trong bảng 4.5, giáo viên THCS đánh giá khá cao kỹ 

năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP trong quá trình TTSP.  

 Đối với nhóm TNSP, những kỹ năng được giáo viên đánh giá cao bao gồm: 

kỹ năng quản lí và điều hành HĐGDNGLL (3,38 điểm – TB 1), kỹ năng hướng dẫn  

học sinh THCS thực hiện HĐGDNGLL (3,30 điểm – TB 2), kỹ năng xây dựng tiến 
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trình HĐGDNGLL (3,27 điểm – TB 3), kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm 

(3,25 điểm – TB4)… Chúng tôi nhận thấy những kỹ năng được đánh giá cao này 

đều là những kỹ năng thành phần cơ bản trong hệ thống kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL. Hơn nữa đây là những kỹ năng có tạo ra sản phẩm cụ thể nên dễ 

thẩm định, đánh giá. Những kỹ năng này đều có ĐTB đạt mức độ cao chứng tỏ sinh 

viên nhóm TN  đã thể hiện các kỹ năng trên khá chủ động, linh hoạt và thuần thục. 

Các giờ  HĐGDNGLL do sinh viên tổ chức đều được giáo viên THCS đánh giá cao 

và học sinh THCS cũng tham gia tích cực, hứng thú.  

 Giáo viên THCS đánh giá cao sinh viên TN ở 2 nhóm kỹ năng là nhóm kỹ 

năng thiết kế HĐGDNGLL và nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL. Trong nhóm 

kỹ năng thiết kế, các kỹ năng thành phần đều được đánh giá điểm rất cao, đặc biệt là 

kỹ năng thiết kế giáo án điện tử PowerPoit. Còn nhóm kỹ năng triển khai 

HĐGDNGLL mặc dù được đánh giá cao nhưng theo quan sát của chúng tôi khi dự 

giờ, sinh viên vẫn còn lúng túng và có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên hầu hết 

sinh viên trong nhóm TN đều rất cố gắng nỗ lực, mạnh dạn và sáng tạo nên vẫn 

được các giáo viên phổ thông cho điểm rất cao. 

 Đối với nhóm ĐC, sự đánh giá của giáo viên THCS cũng có nhiều điểm 

tương đồng với nhóm TN. Các kỹ năng được đánh giá cao trong nhóm ĐC là kỹ 

năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL (2,87 điểm – TB 1),  kỹ năng nhận thức về 

HĐGDNGLL (2,82 điểm – TB 2), kỹ năng xác định nội dung và lựa chọn hình thức 

HĐGDNGLL (2,79 điểm – TB 3)… Các kỹ năng này mặc dù được xếp ở thứ bậc 

cao theo thống kê nhưng ĐTB đạt đến mức khá. Ở mức độ này, nhìn chung sinh 

viên nhóm ĐC đã thực hiện được đầy đủ các bước, các hành động cần thiết nhưng 

chưa thuần thục, chưa linh hoạt và sáng tạo, còn mất nhiều thời gian, công sức mà 

hiệu quả lại chưa cao. Riêng nhóm ĐC còn có 3 /12 kỹ năng chỉ đạt mức độ trung 

bình đều là những kỹ năng thuộc nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL. 

4.2.1.4. So sánh kết quả nội dung thực nghiệm 1 và nội dung thực nghiệm 2 -

vòng 1 

 Chúng tôi tổng hợp ĐTB của từng nhóm kỹ năng thành phần sinh viên TN 

đạt được sau nội dung thực nghiệm 1 và nội dung thực nghiệm 2 – vòng 1.  
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Bảng 4.6: So sánh ĐTB sinh viên TN đạt đƣợc sau nội dung  thực nghiệm 1 và  

nội dung  thực nghiệm 2 – vòng 1 

TT Nhóm kỹ năng  Biện pháp TN 1 Biện pháp TN 2 

ĐTB TB ĐTB TB 

1 Kỹ năng nhận thức HĐGDNGLL  3,13 2 3,05 3 

2 Kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  3,19 1 3,17 2 

3 Kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  2,87 3 3,31 1 

4 Kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  2,83 4 3,03 4 

TB 3,01  3,14  

 

 Kết quả thống kê tổng hợp cho thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ đạt được 

của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên nhóm thực nghiệm sau nội dung 

thực nghiệm 2, ĐTB chung tăng 0,13 điểm (3,01 điểm so với 3,14 điểm). Phân tích 

cụ thể từng nhóm kỹ năng lại có sự gia tăng khác biệt. Nhóm kỹ năng tìm hiểu về 

HĐGDNGLL có ĐTB bị giảm đi 0,07 điểm sau biện pháp thực nghiệm 2, vòng 1 

(3,13 điểm so với 3,03 điểm), song chúng tôi nhận thấy đó không phải do kỹ năng 

của sinh viên khi đi thực tập bị kém đi mà là do đây là nhóm kỹ năng có tính chất 

bước đệm, khi đi thực tập không yêu cầu sinh viên tạo ra các sản phẩm cụ thể nên 

giáo viên phổ thông khó đánh giá. Hai nhóm kỹ năng thiết kế và đánh giá 

HĐGDNGLL cũng có ĐTB tăng lên sau biện pháp thực nghiệm 2. Nhóm kỹ năng 

có sự gia tăng điểm số cao nhất là nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL, ĐTB 

tăng 0,39 điểm. Nhóm kỹ năng này có ưu điểm là bộc lộ ra bằng những việc làm cụ 

thể nên dễ gây ấn tượng và thuận lợi cho giáo viên phổ thông đánh giá, đồng thời 

cũng thể hiện sự cố gắng nỗ lực của sinh viên TN.  

 Thực hiện kiểm định T – Test theo cặp giữa ĐTB sinh viên thực nghiệm đạt 

được sau biện pháp thực nghiệm 1 và sau biện pháp thực nghiệm 2 - vòng 1 ta được 

p = 0,0091 < 0,05. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt về ĐTB là có ý nghĩa, không xảy 

ra ngẫu nhiên mà do các biện pháp thực nghiệm tạo nên. 

 Kết quả này khẳng định nếu sinh viên được rèn luyện để hình thành kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL ngay trong chương trình đào tạo ở trường CĐSP và tiếp tục 
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được rèn luyện củng cố trong hoạt động thực tập sư phạm kế tiếp sẽ làm phát triển 

kỹ năng này ở mức độ cao hơn. Đồng thời bước đầu khẳng định các biện pháp luận 

án xây dựng đã đạt được kết quả mong muốn. 

 * Kết luận TNSP vòng 1 

 TNSP vòng 1 được tiến hành với 2 biện pháp hướng dẫn sinh viên hình thành 

kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên và hướng dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm. Kết quả cho thấy nhóm TN 

luôn có ĐTB chung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cao hơn so với nhóm ĐC. 

 Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần của cả 2 nhóm TN và 

ĐC cùng là tương quan thuận cho thấy sự phân chia hệ thống kỹ năng thành phần 

trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là hợp lí.  Các nhóm kỹ năng của sinh viên TN 

có mối quan hệ chặt chẽ hơn so với nhóm ĐC. 

 So sánh kết quả đạt được của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà sinh viên 

nhóm TN đạt được sau biện pháp thực nghiệm 2 tăng cao hơn so với kết quả sau 

biện pháp thực nghiệm 1. Điều đó chứng tỏ nếu sinh viên được rèn luyện để hình 

thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL ngay trong chương trình đào tạo ở trường 

CĐSP và tiếp tục được rèn luyện củng cố trong hoạt động thực tập sư phạm kế tiếp 

sẽ tạo điều kiện để kỹ năng này tiếp tục phát triển ở mức độ cao hơn. 

 Kết quả kiểm chứng T –Test  theo cặp và độ lớn của giá trị trung bình chuẩn 

đều cho phép  khẳng định các biện pháp đề ra trong luận án là có tính khả thi, có 

hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên CĐSP. 

 Tuy nhiên từ những phân tích kết quả TNSP vòng 1 kết hợp với phương 

pháp quan sát, chúng tôi nhận thấy còn tồn tại một số nhược điểm sau: 

 - Nội dung biện pháp rèn luyện một số kỹ năng còn chưa rõ ràng, chưa phù 

hợp với trình độ và khả năng của sinh viên. Đặc biệt là nhóm biện pháp rèn luyện 

kỹ năng triển khai HĐGDNGLL hiệu quả chưa cao. 

 - Giảng viên dạy TNSP đôi khi còn vận dụng các biện pháp rèn luyện một 

cách máy móc, thiếu linh hoạt, chưa chú ý đến các kĩ thuật tiến hành biện pháp nên 

chưa phát huy được tính tích cực rèn luyện của sinh viên. 
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 - Đánh giá của giảng viên CĐSP và tự đánh giá của sinh viên còn có sự 

chênh lệch.. Sinh viên luôn đánh giá khả năng của mình cao hơn so với đánh giá của 

giảng viên và kết quả quan sát. Nguyên nhân là do khả năng nhận thức của sinh 

viên về HĐGDNGLL còn hạn chế, sinh viên  chưa ý thức được cần nắm vững các 

tiêu chí đánh giá để đặt ra mục tiêu phấn đấu cũng như tự đánh giá đúng bản thân. 

 Những hạn chế này chúng tôi sẽ chú ý khắc phục trong TNSP vòng 2 để quá 

trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP được hiệu quả 

cao hơn.   

4.2.2. Phân tích kết quả TNSP vòng 2 

4.2.2.1. Phân tích kết quả học tập của sinh viên trƣớc TNSP vòng 2 

 Đối tượng TNSP vòng 2 là sinh viên các lớp Sư phạm Anh K37A, Sư phạm 

Văn K37A, Sư phạm Lí K37 và nhóm đối chứng là sinh viên các lớp Sư phạm Anh 

K37B, Sư phạm Văn K37B, Sư phạm Hóa K37.  Kết quả điểm học tập 2 môn Tâm 

lí học lứa tuổi và môn Giáo dục học đại cương của nhóm TN và nhóm ĐC đã được 

thống kê (phụ lục số 5, bảng 5.1). 

 Đánh giá chung kết quả học tập 2 môn Tâm lí học lứa tuổi và môn Giáo dục 

học đại cương của 2 nhóm TN và ĐC có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. Điểm 

trung bình của cả 2 nhóm đều đạt mức điểm khá. Cụ thể tỷ lệ điểm trung bình của 

nhóm TN là 40,27% và nhóm ĐC là 39,02%, tỷ lệ điểm khá của nhóm TN là 

38,89% và nhóm ĐC là 41,46%, mức điểm giỏi của nhóm TN là 20,83% và nhóm 

ĐC là 23,17%, không có sinh viên bị đánh giá điểm yếu, kém. Kết hợp so sánh 

điểm số trung bình chung cuối năm học thứ nhất, điểm số các môn học của 2 nhóm 

TN và ĐC cũng có kết quả tương tự. Điều đó cho phép khẳng định trình độ nhận 

thức của 2 nhóm TN và ĐC đều đạt mức khá và tương đương nhau. 

 Thực hiện kiểm định T – Test theo cặp giữa điểm số của từng môn học trên 

nhóm TN và nhóm ĐC, ta được p = 0,1,986 > 0,05 (môn Tâm lí học lứa tuổi và sư 

phạm) và p = 0,204 > 0,05 (môn Giáo dục học đại cương). Điều đó chứng tỏ sự 

khác nhau về kết quả học tập giữa 2 nhóm ĐC và TN là không có ý nghĩa, có thể 

xảy ra ngẫu nhiên. 

 Như vậy có thể khẳng định bước đầu là nhóm TN và ĐC có trình độ gần 

tương đương. Kết hợp với điểm trung bình chung học tập các môn học của sinh viên 

được lựa chọn làm đối tượng TN và ĐC cũng cho kết quả tương tự. 
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4.2.2.2. Phân tích kết quả nội dung thực nghiệm 1 – vòng 2:  Hướng dẫn sinh 

viên hình thành kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện 

NVSP thường xuyên tại trường CĐSP 

 TNSP nội dung 1 – vòng 2 được thực hiện trong quá trình dạy học môn Rèn 

luyện NVSP thường xuyên tại trường CĐSP Hà Nội vào năm học kế tiếp sau TNSP 

vòng 1. TNSP vòng 2 được tiến hành tương tự như  TNSP vòng 1 nhưng đối tượng 

thực nghiệm được mở rộng với số lượng sinh viên nhiều hơn và tại các chuyên 

ngành đào tạo khác nhau. Nhóm TN và nhóm ĐC đều thực hiện các bài kiểm tra, 

đánh giá như nhau. Kết quả thu được sau TNSP nội dung thực nghiệm 1 được tổng 

hợp trong bảng 4.7. 

Bảng 4.7: Tổng hợp từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL sinh viên đạt đƣợc sau nội dung  thực nghiệm 1 – vòng 2 
 

Nhóm KN   Kỹ năng  Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

Nhóm kỹ 

năng nhận 

thức 

HĐGDNGLL  

KN tìm hiểu về HĐGDNGLL  3,27 3 3,04 1 

KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và 

lưu trữ thông tin 
3,28 2 2,73 5 

KN xác định điều kiện, phương 

tiện HĐGDNGLL  
3,04 7 2,91 2 

 

Nhóm kỹ 

năng thiết kế 

HĐGDNGLL  

KN xác định MTGD của HĐGDNGLL  3,15 5 2,83 3 

KN xác định ND, HT của 

HĐGDNGLL 
3,27 3 2,77 4 

KN XD tiến trình  HĐGDNGLL 3,36 1 2,69 7 

Nhóm kỹ 

năng triển 

khai 

HĐGDNGLL  

KN hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL 
2,96 8 2,57 9 

KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL 3,12 6 2,71 6 

KN giải quyết THSP trong 

HĐGDNGLL 
2,90 10 2,68 8 

 

Nhóm kỹ 

năng đánh 

giá 

HĐGDNGLL  

KN xây dựng tiêu chí đánh giá và 

thang đánh giá  HĐGDNGLL 
2,96 8 2,49 10 

KN hướng dẫn HS THCS đánh giá  

HĐGDNGLL 
2,85 11 2,24 12 

KN tổng kết kinh nghiệm 

HĐGDNGLL  
2,80 12 2,30 11 
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 Theo kết quả thống kê trong bảng 4.7, chúng tôi nhận thấy nhìn chung các kỹ 

năng của nhóm TN đều đạt ở mức khá cao. Sinh viên TN đã tạo ra các sản phẩm 

bao gồm tài liệu về các chủ điểm giáo dục trong chương trình HĐGDNGLL, giáo 

án PowerPoint, giáo án bản Word, tổ chức được các chương trình HĐGDNGLL và 

các biên bản đánh giá rút kinh nghiệm… Chất lượng các sản phẩm cũng được giảng 

viên dạy TNSP đánh giá ở mức độ khá cao. Tuy nhiên vì thời gian và công sức đầu 

tư của sinh viên còn chưa tỷ lệ thuận với chất lượng sản phẩm nên hiệu quả của kỹ 

năng chung chỉ đạt mức độ khá cao (ĐTB là 3,06). 

 Một số kỹ năng thành phần của nhóm TN đã được đánh giá ở mức độ cao là 

kỹ năng xây dựng tiến trình HĐGDNGLL (3,36 điểm – TB 1), kỹ năng tìm hiểu, xử 

lý, sử dụng và lưu trữ thông tin (3,28 điểm – TB 2), kỹ năng xác định nội dung và 

lựa chọn hình thức HĐGDNGLL (3,27 điểm – TB 3)… Đây là sự nỗ lực rất lớn của 

sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà cả giảng viên và 

sinh viên cùng ghi nhận. Các kỹ năng này chủ yếu thuộc nhóm kỹ năng thiết kế 

HĐGDNGLL đã có điểm số cao ngay từ TNSP vòng 1 chứng tỏ những biện pháp 

rèn luyện nhóm kỹ năng này đã được thiết kế phù hợp và có hiệu quả với sinh viên. 

 So sánh với kết quả TNSP vòng 1 của nhóm TN, chúng tôi nhận thấy các kỹ 

năng thuộc nhóm kỹ năng triển khai HĐGDNGLL đã được cải thiện rất nhiều trong 

TNSP vòng 2. Mặc dù trong bảng thống kê, các kỹ năng thuộc nhóm kỹ năng triển 

khai HĐGDNGLL chưa được xếp ở thứ bậc cao nhưng điểm số đạt được đã cao 

hơn nhiều so với vòng 1. Cụ thể là kỹ năng hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL tăng 0,24 điểm ( 2,75 điểm so với 2,98 điểm), kỹ năng quản lý, điều 

khiển HĐGDNGLL tăng 0,16 điểm (2,96 điểm so với 3,12 điểm)...Điều đó chứng 

tỏ giảng viên dạy TNSP vòng 2 đã chú ý khắc phục những nhược điểm trong TNSP 

vòng 1 và sinh viên cũng đã cố gắng nhiều hơn để rèn luyện nhóm kỹ năng triển 

khai HĐGDNGLL.   

 Còn ở nhóm ĐC, các kỹ năng đa số đạt ở mức độ điểm khá, vẫn có 3/ 12 kỹ 

năng chỉ đạt mức trung bình. Những kỹ năng ở nhóm ĐC đạt thứ bậc cao là kỹ năng 

tìm hiểu về HĐGDNGLL (3,04 điểm – TB 1), kỹ năng xác định điều kiện và 
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phương tiện HĐGDNGLL  (2,91 điểm – TB 2), kỹ năng xác định mục tiêu giáo dục 

của HĐGDNGLL (2,83 điểm – TB 3). Nhìn chung những kỹ năng này vẫn thiên về 

góc độ lí thuyết nhiều hơn và phản ánh đúng ưu điểm của phương pháp dạy học phổ 

biến hiện nay. ĐTB các kỹ năng này cũng chỉ ở mức độ khá.  Sự chênh lệch điểm số 

giữa 2 nhóm TN và ĐC đã khẳng định các biện pháp hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL để ra trong luận án là hợp lí, khả thi, phù hợp với trình độ của sinh 

viên CĐSP.  

Bảng 4.8. Tổng hợp từng nhóm kỹ năng thành phần sinh viên đạt đƣợc sau 

 nội dung  thực nghiệm 1 – vòng 2 

TT Nhóm kỹ năng 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

1 Kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL  3,19 2 2,89 1 

2 Kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  3,26 1 2,76 3 

3 Kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  2,93 3 2,65 2 

4 Kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  2,87 4 2,38 4 

TB 3,06  2,67  

  

 Kết quả thống kê trong bảng 4.8 được thể hiện trên biểu đồ 4.2 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

NHÓM 1 NHÓM 2 NHÓM 3 NHÓM 4

Thực nghiệm 

Đối chứng

 

Biểu đồ 4.2. Biểu đồ so sánh từng nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL sau TNSP nội dung 1- vòng 2 
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 Biểu đồ 4.2 cho thấy rõ sự chênh lệch về điểm số đạt được của từng nhóm kỹ 

năng thành phần của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL giữa nhóm sinh viên TN và 

nhóm sinh viên ĐC. Điểm trung bình của từng nhóm kỹ năng thành phần của sinh 

viên TN đạt được cao hơn so với nhóm sinh viên ĐC. Sự chênh lệch lớn nhất nằm ở 

nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL (3,26 điểm so với 2,76 điểm) và nhóm kỹ năng 

đánh giá HĐGDNGLL (2,87 điểm so với 2,38 điểm).  

 So sánh với kết quả TNSP vòng 1 cũng cho kết quả tương tự. Điều đó cho 

phép khẳng định những biện pháp đề ra nhằm rèn luyện  kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP đã đạt được hiệu quả. 

 * Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần của sinh viên đạt được 

sau nội dung thực nghiệm 1 – vòng 2 

  

 

 

Sơ đồ 4.3: Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng  

NHÓM KỸ NĂNG 

NHẬN THỨC 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

ĐÁNH GIÁ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

THIẾT KẾ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

ĐIỀU KHIỂN 

HĐGDNGLL 

           0,54 

         

2 

            0,46         

0,42 

0,41 

       0,52 

0,50 
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tổ chức HĐGDNGLL  của sinh viên TN sau TNSP nội dung 1- vòng 2 

  

 

 

Sơ đồ 4.4: Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng  

tổ chức HĐGDNGLL  của sinh viên TN sau TNSP nội dung 1- vòng 2 

  So sánh giữa sơ đồ 4.3 và sơ đồ 4.4 chúng tôi nhận thấy giữa các nhóm kỹ 

năng thành phần của nhóm TN có mối tương quan thuận và chặt chẽ hơn so với 

nhóm ĐC. Cụ thể là ở nhóm TN, hệ số tương quan giữa các nhóm đều đạt trên 0,4 

và có tới 3 hệ số r đạt tới trên 0,5 (r = 0,50; 0,52 và 0,54) được đánh giá là thuận và 

rất chặt chẽ.  Còn ở nhóm ĐC các chỉ số r chỉ đạt trên 0,3 thể hiện tương quan thuận 

nhưng chưa chặt chẽ.  

 Phân tích riêng ở nhóm TN, mối quan hệ giữa nhóm nhận thức HĐGDNGLL 

và nhóm thiết kế HĐGDNGLL có hệ số r = 0,54 (với p< 0,01), mối quan hệ giữa 

nhóm nhận thức HĐGDNGLL và nhóm triển khai HĐGDNGLL có hệ số r = 0,50 

NHÓM KỸ NĂNG 

NHẬN THỨC 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

ĐÁNH GIÁ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

THIẾT KẾ 

HĐGDNGLL 

NHÓM KỸ NĂNG 

ĐIỀU KHIỂN 

HĐGDNGLL 

           0,35  

         

2 

            0,41        

0,37 

0,31 

       0,41 

0,36 
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(với p< 0,01). Điều đó khẳng định vai trò của nhóm kỹ năng nhận thức có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc thiết kế hoạt động cũng như triển khai hoạt động.  Điều đó 

khẳng định nếu sinh viên được rèn luyện thích hợp ngay từ những giai đoạn đầu tiên 

sẽ có hiệu quả tốt cho các giai đoạn kế tiếp sau đó. So sánh với TNSP vòng 1, 

chúng tôi thấy mối quan hệ ở các nhóm kỹ năng này vẫn giữ ở mức độ tương quan 

thuận, rất chặt chẽ chứng tỏ sự phát triển tương đối ổn định của 2 nhóm kỹ năng 

nhận thức về HĐGDNGLL và nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL.  

 Ở nhóm thực nghiệm trong vòng 1, mối tương quan giữa nhóm kỹ năng thiết 

kế HĐGDNGLL và nhóm kỹ năng điều khiển HĐGDNGLL chỉ đạt hệ số r = 0,34 

(với p< 0,01) nhưng sang TNSP vòng 2, mối tương quan giữa 2 nhóm kỹ năng này 

đã đạt hệ số r = 0,46 (với p< 0,01) chứng tỏ kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  ở 

nhóm TN đã được cải thiện đáng kể, khắc phục được những hạn chế trong TNSP 

vòng 1.    

 * So sánh điểm trung bình của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  giữa nhóm 

thực nghiệm và nhóm đối chứng sau nội dung  thực nghiệm 1 – vòng 2 

 Thực hiện kiểm định T – Test theo cặp giữa 2 nhóm thực nghiệm và đối 

chứng sau TNSP vòng 2 ta được p = 0,0089 < 0,05. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt 

về điểm trung bình kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL giữa 2 nhóm TN và ĐC là có ý 

nghĩa, không xảy ra ngẫu nhiên mà do các tác động của các biện pháp thục hiện 

trong TNSP. Điều đó cho phép khẳng định biện pháp hướng dẫn rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL là phù hợp với trình độ đại trà của sinh viên CĐSP. 

 Thực hiện tính độ lớn của giá trị trung bình chuẩn (Standard Mean 

Deviation) để đo mức độ ảnh hưởng ta được SMD = 0,902. Theo bảng so sánh mức 

độ ảnh hưởng của Cohen với SMD = 0,902 thể hiện ảnh hưởng lớn. Kết quả này 

tiếp tục  khẳng định các biện pháp sử dụng trong TNSP vòng 2 đã có ảnh hưởng lớn 

đến mức độ đạt được của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP.  

4.2.2.3. Phân tích kết quả nội dung thực nghiệm 2: Hướng dẫn SV củng cố và 

phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm 

tại trường THCS 
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 Kết quả ĐTB từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

sinh viên nhóm TN và nhóm ĐC đạt được sau nội dung thực nghiệm 2 – vòng 2 đã 

được thống kê (Xem thêm phụ lục số 5, bảng 5.2). ĐTB chung của kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên nhóm TN đạt được cao hơn nhóm ĐC là 0,35 điểm 

(3,20 điểm so với 2,85 điểm). 

 Đối với nhóm TN, những kỹ năng được giáo viên đánh giá cao bao gồm: kỹ 

năng hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL (3,33 điểm – TB 1), kỹ năng xây 

dựng nội dung và lựa chọn hình thức HĐGDNGLL (3,29 điểm – TB 2), kỹ năng 

xây dựng tiến trình HĐGDNGLL (3,28 điểm – TB 3)… Những kỹ năng này đều có 

điểm trung bình đạt mức độ cao chứng tỏ sinh viên nhóm TN đã thể hiện các kỹ 

năng trên khá thành thạo, linh hoạt, hiệu quả. Các giờ HĐGDNGLL do sinh viên tổ 

chức đều được giáo viên THCS đánh giá cao và học sinh THCS cũng tham gia tích 

cực. Kết hợp với phương pháp dự giờ quan sát và phỏng vấn sâu các em học sinh 

THCS đều khẳng định rất ủng hộ và hứng thú với các hoạt động do các giáo sinh 

thực tập tổ chức. Mối quan hệ giữa giáo sinh thực tập và học sinh THCS được cải 

thiện rất nhiều sau HĐGDNGLL. Ở nhóm TN, có 5/12 kỹ năng đạt ở mức độ cao và 

các kỹ năng còn lại đều đạt mức khá cao.  

   Đối với nhóm ĐC, các kỹ năng được xếp ở thứ bậc cao là kỹ năng quản lý, 

bao quát hoạt động (3,02 điểm – TB 1), kỹ năng hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL (3,01 điểm – TB2), kỹ năng xác định nội dung và lựa chọn hình thức 

tổ chức HĐGDNGLL (2,98 điểm – TB 3)…  Ở mức độ này, nhìn chung sinh viên 

nhóm ĐC đã thực hiện được đầy đủ các bước, các hành động cần thiết nhưng chưa 

thuần thục, chưa linh hoạt và sáng tạo, hiệu quả hoạt động chưa cao. Không có kỹ 

năng nào ở nhóm ĐC còn ở mức độ điểm trung bình. Giáo viên THCS cũng có nhận 

xét về sinh viên nhóm ĐC mặc dù các em rất nhiệt tình với công việc nhưng nhìn 

chung sinh viên vẫn còn lúng túng, chưa hình dung cụ thể cần làm những công việc 

gì, chưa sáng tạo trọng việc xây dựng nội dung và hình thức hoạt động, còn lúng 

túng khi phải trình bày vấn đề trước học sinh … Đó cũng là hạn chế chung của sinh 

viên CĐSP khi đi thực tập sư phạm. 
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 Kết quả đạt được sau nội dung thực nghiệm 2 đã khẳng định kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên nhóm TN tốt hơn nhiều so với nhóm ĐC. 

4.2.1.4. So sánh kết quả nội dung thực nghiệm 1 và nội dung thực nghiệm 2 – 

vòng 2 

 Chúng tôi tổng hợp ĐTB của từng nhóm kỹ năng thành phần sinh viên TN 

đạt được sau biện pháp thực nghiệm 1 và biện pháp thực nghiệm 2 – vòng 2.  

Bảng 4.9. So sánh ĐTB sinh viên TN đạt đƣợc sau nội dung  thực nghiệm 1 và  

nội dung  thực nghiệm 2 – vòng 2 

TT Nhóm kỹ năng  Biện pháp TN 1 Biện pháp TN 2 

ĐTB TB ĐTB TB 

1 Kỹ năng nhận thức HĐGDNGLL  3,19 2 3,15 3 

2 Kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  3,26 1 3,27 1 

3 Kỹ năng triển khai HĐGDNGLL  2,93 3 3,26 2 

4 Kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  2,87 4 3,06 4 

TB 3,06  3,20  

 

 Kết quả thống kê tổng hợp cho thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ đạt được 

của kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên nhóm TN sau biện pháp thực 

nghiệm 2, ĐTB chung tăng 0,14 điểm (3,06 điểm so với 3,20 điểm). Sự gia tăng về 

điểm số cũng gần tương đương với sự gia tăng trong TNSP vòng 1. Kết quả này đã 

khẳng định các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL được tiến hành 

thực nghiệm đã cho hiệu quả ổn định. 

  Nhóm kỹ năng có sự gia tăng điểm số cao nhất là nhóm kỹ năng triển khai 

HĐGDNGLL, ĐTB tăng 0,33 điểm. Đây cũng là nhóm có sự gia tăng điểm số cao 

nhất trong TNSP vòng 1. Điều đó khẳng định nếu sinh viên được chuẩn bị tốt ngay 

từ khi học tập trong trường CĐSP sẽ giúp các em tự tin, tích cực, chủ động hơn khi 

tổ chức hoạt động HĐGDNGLL cho học sinh. 

 Thực hiện kiểm định T – Test theo cặp giữa điểm trung bình sinh viên TN 

đạt được sau biện pháp thực nghiệm 1 và sau biện pháp thực nghiệm 2 - vòng 2 ta 
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được p = 0,0078 < 0,05. Điều đó chứng tỏ sự khác biệt về ĐTB là có ý nghĩa, không 

xảy ra ngẫu nhiên mà do các biện pháp thực nghiệm tạo nên. 

 Kết quả này khẳng định nếu sinh viên được rèn luyện để hình thành kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL ngay trong chương trình đào tạo ở trường CĐSP và tiếp tục 

được rèn luyện củng cố trong hoạt động thực tập sư phạm kế tiếp sẽ làm phát triển 

kỹ năng này ở mức độ cao hơn. Đồng thời bước đầu khẳng định các biện pháp luận 

án xây dựng đã đạt được kết quả mong muốn. 

 * Kết luận TNSP vòng 2 

- TNSP vòng 2 được tiến hành mở rộng trên đối tượng sinh viên CĐSP thuộc 

các chuyên ngành đào tạo khác nhau. Phân tích kết quả thống kê cho thấy nhóm 

thực nghiệm có điểm trung bình chung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL đều cao hơn 

so với nhóm ĐC. 

- Các kỹ năng thành phần của nhóm TN đều đạt mức khá cao và một số kỹ 

năng đã đạt ở mức độ cao. Ở nhóm ĐC, các kỹ năng thành phần đạt ở mức độ khá 

nhưng còn một số kỹ năng chỉ đạt mức trung bình. 

- Mối tương quan giữa các nhóm kỹ năng của cả 2 nhóm TN và ĐC cùng là 

tương quan thuận nhưng tương quan giữa các nhóm kỹ năng của sinh viên TN có 

mối quan hệ chặt chẽ hơn so với nhóm ĐC. 

- Kết quả ĐTB chung kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL sinh viên đạt được sau 

nội dung thực nghiệm 2 cao hơn so với kết quả đạt được sau nội dung thực nghiệm 

1  khẳng định các biện pháp  thực nghiệm sư phạm vòng 2 đã đạt hiệu quả. 

- Kết quả từng nhóm kỹ năng thành phần của sinh viên nhóm thực nghiệm 

sau thực nghiệm sư phạm vòng 2 đều cao hơn so với kết quả thực nghiệm vòng 1 

chứng tỏ TNSP vòng 2 đã khắc phục được các nhược điểm còn tồn tại trong thực 

nghiệm sư phạm vòng 1 và góp phần hoàn thiện hơn các biện pháp luận án đề ra. Từ 

đó khẳng định các biện pháp đề ra trong luận án là có tính khả thi, có hiệu quả ổn 

định, góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho 

sinh viên CĐSP. 
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Kết luận chƣơng 4 

 

Từ phân tích kết quả trước TNSP và kết quả sau 2 vòng TNSP biện pháp 

hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL, chúng tôi rút ra các 

kết luận sau: 

- Sinh viên các nhóm TN và ĐC cùng có xuất phát điểm như nhau về trình 

độ nhận thức. Sinh viên nhóm ĐC được học về HĐGDNGLL theo đúng qui định 

của chương trình với các biện pháp cũ, sinh viên nhóm TN được rèn luyện theo 

những biện pháp mới. Kết quả ở nhóm sinh viên ĐC, các kỹ năng đều đạt xấp xỉ 

mức độ khá, một số kỹ năng chỉ đạt mức trung bình. Đối với sinh viên nhóm TN, 

các kỹ năng đều đạt mức khá và điển hình một số kỹ năng đã đạt mức độ cao. Như 

vậy có thể khẳng định sự tăng trưởng các kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên nhóm TN là kết quả của các biện pháp đã được thực 

hiện trong TNSP. 

- Trong TNSP vòng 1, mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể, song vẫn 

còn tồn tại các nhược điểm làm ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện chung. Những 

nhược điểm này đã được rút kinh nghiệm và tập trung cải tiến trong TNSP vòng 2. 

Vì vậy kết quả TNSP vòng 2 đã cao hơn so với TNSP vòng 1. 

- Về cơ bản, các biện pháp thực hiện trong 2 vòng TNSP là tương tự nhau và 

cho kết quả thống nhất. Điều đó khẳng định các biện pháp tác động của luận án xây 

dựng đã mang lại kết quả ổn định. 

Từ những kết luận trên đây góp phần khẳng định giả thuyết khoa học của 

luận án: “Nếu xây dựng được nội dung, các biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL và xác định được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình này để 

tạo ra các tác động đồng bộ thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL cho sinh viên, tiến đến mục đích cao hơn là nâng cao chất lượng 

đào tạo giáo viên của trường CĐSP”. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

 Từ những kết quả nghiên cứu của luận án, chúng tôi rút ra các kết luận 

như sau: 

 1.1. HĐGDNGLL là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài các giờ học trên 

lớp nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh đáp ứng 

mục tiêu giáo dục, phù hợp yêu cầu của Việt Nam trong giai đoạn CNH – HĐH đất 

nước. Hiện nay chương trình HĐGDNGLL đã được các trường THCS thực hiện 

nghiêm túc và ngày một phát huy hiệu quả giáo dục. Đáp ững yêu cầu của thực tiễn 

giáo dục phổ thông, nhà trường CĐSP cần rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

để sinh viên khi ra trường có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh THCS. 

 Kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL là một kỹ năng tổng hợp bao gồm nhiều kỹ 

năng thành phần. Các kỹ năng thành phần được sắp xếp theo các nhóm dựa vào cấu 

trúc của hoạt động giáo dục nói chung và qui trình tổ chức HĐGDNGLL nói riêng. 

Các kỹ năng có mối quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng và chi phối sự phát triển 

của nhau nên cần có các biện pháp rèn luyện đồng bộ. 

 Để hình thành và phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên 

CĐSP cần có các biện pháp rèn luyện hợp lý. Trước hết cần thực hiện trong chương 

trình rèn luyện NVSP thường xuyên, được củng cố trong hoạt động TTSP và vẫn 

tiếp tục được hoàn thiện trong suốt quá trình công tác của người giáo viên sau này.  

 1.2. Thực trạng quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh 

viên ở các trường CĐSP hiện nay: 

 Hiện nay trong các trường CĐSP, vì HĐGDNGLL không phải là nội dung 

học tập bắt buộc nên các trường chỉ dừng ở mức độ dạy lý thuyết về HĐGDNGLL 

hoặc giới thiệu lồng ghép trong các môn khoa học sư phạm chứ chưa đầu tư để rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên. 

 Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP trong hoạt động thực 

tập sư phạm còn tồn tại nhiều bất cập. Sinh viên vẫn còn nhận thức chưa đầy đủ về 
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tầm quan trọng của chương trình HĐGDNGLL cũng như về tổ chức  HĐGDNGLL 

ở trường THCS. Do đó kết quả từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP chỉ đạt ở mức độ trung bình khá.  

 Có nhiều nguyên nhân dẫn đến  thực trạng trên trong đó nguyên nhân chính 

là phương pháp hướng dẫn tổ chức rèn luyện của giảng viên CĐSP. Các yếu tố khác 

như nội dung chương trình, thời lượng, điều kiện cơ sở vật chất hay sự quan tâm 

của các cấp quản lý… cũng có ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình rèn luyện kỹ năng 

tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP.  

 1.3. Từ những nghiên cứu về lí luận và phân tích thực trạng quá trình rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, chúng tôi đã xây dựng 5 

biện pháp để tổ chức rèn luyện kỹ năng này: 

 + Xây dựng nội dung rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP.  

 + Hướng dẫn sinh viên rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL.  

 + Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên CĐSP. 

 + Hình thành động cơ rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của sinh viên CĐSP. 

 + Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trong quá trình rèn luyện kỹ năng tổ 

chức HĐGDNGLL.  

 Mỗi biện pháp đều xác định mục đích, nội dung của biện pháp, các bước tổ 

chức thực hiện và điều kiện để thực hiện biện pháp có hiệu quả. Kết quả khảo 

nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp luận án xây dựng đều đạt 

mức độ cao và không có biện pháp nào bị bác bỏ. 

 1.4. Chúng tôi lựa chọn thực nghiệm sư phạm biện pháp hướng dẫn sinh viên 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL. Biện pháp này bao gồm 2 nội dung: 

 + Nội dung 1: Hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 

tại trường CĐSP 

 + Nội dung 2: Hướng dẫn sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL thông qua hoạt động thực tập sư phạm tại trường THCS. 
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 Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo 2 vòng. TNSP vòng 1 với mục 

đích thăm dò và tác động nhằm tìm kiếm khả năng áp dụng những biện pháp rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL mà luận án đã đề xuất cho sinh viên CĐSP ở 

phạm vi hẹp. TNSP vòng 2 mở rộng phạm vi áp dụng trên các đối tượng sinh viên 

thuộc các chuyên ngành khác nhau.  

 Phân tích kết quả TNSP cho phép khẳng định: Các biện pháp rèn luyện nhằm 

hình thành và phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP đề ra 

trong luận án là đảm bảo tính khoa học, phù hợp trình độ của sinh viên, phù hợp điều 

kiện đào tạo của các trường CĐSP hiện nay. Nếu thực hiện đồng bộ các biện pháp 

này sẽ góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện NVSP nói riêng và chất lượng đào 

tạo của trường CĐSP nói chung.  

2. Kiến nghị  

2.1. Đối với giảng viên và sinh viên sƣ phạm 

 - Giảng viên cần tích cực, chủ động tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên 

môn và nghiệp vụ về HĐGDNGLL. Ủng hộ và tích cực ứng dụng những biện pháp 

rèn luyện mới trong quá trình đào tạo, thực sự là người cố vấn, hướng dẫn và giúp 

đỡ sinh viên, tự học, tự rèn luyện. Phối hợp với đội ngũ cố vấn học tập, giáo viên 

phổ thông cùng tăng cường rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên.    

 -  Sinh viên cần nhận thức rõ về vai trò của chương trình HĐGDNGLL trong 

công tác giáo dục học sinh, từ đó có động cơ tích cực rèn luyện nhằm hình thành và 

phát triển kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho bản thân. Có ý thức hợp tác, giúp đỡ 

các sinh viên khác trong quá trình rèn luyện, cần hình thành thói quen làm việc 

chung một cách khoa học và hiệu quả. 

2.2. Đối với nhà trƣờng sƣ phạm 

 - Chú trọng và tăng cường rèn luyện các kỹ năng NVSP về lĩnh vực giáo dục 

cho sinh viên CĐSP. Tăng thêm thời gian rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

cho sinh viên để quá trình rèn luyện đạt hiệu quả cao hơn. 

 - Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về trình độ chuyên môn, phương 

pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL cho sinh viên. Khuyến khích và tạo 
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điều kiện cho giảng viên vận dụng sáng tạo những hình thức thực hành mới nhằm 

phát huy tính tự giác, chủ động của sinh viên trong rèn luyện NVSP. 

 - Phối hợp các đơn vị đào tạo, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 

và các phòng ban chức năng cùng tạo điều kiện, thực hiện tốt công tác hỗ trợ rèn 

luyện NVSP cho sinh viên. 

 - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, hệ thống 

thư viện, máy tính, phòng học… để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình rèn luyện 

của sinh viên. 

2.3. Đối với Bộ Giáo dục – Đào tạo 

 - Môn HĐGDNGLL cần được tách ra thành một môn học độc lập trong 

chương trình đào tạo của các trường sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông. 

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn bổ xung cập nhật kiến thức và nâng cao 

năng lực tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ giảng viên các trường sư phạm và giáo 

viên phổ thông ở các bậc học. 

 - Phát triển hệ thống thư viện điện tử dùng chung về lĩnh vực hoạt động giáo 

dục nói chung, HĐGDNGLL nói riêng để giáo viên có thể chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm tổ chức HĐGDNGLL một cách tiết kiệm và hiệu quả. 
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PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

1.1. Phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho giảng viên CĐSP 

 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho giảng viên CĐSP) 

 

Kính thƣa các thầy cô giáo! 

Để nâng cao hiệu quả  hoạt động rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, kính mong thầy, cô vui lòng trả lời những 

câu hỏi sau bằng cách đánh dấu vào những ý kiến phù hợp hoặc trả lời vào 

những dòng…. 

Những ý kiến đóng góp của thầy, cô sẽ chỉ sử dụng vào mục đích 

nghiên cứu. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy, cô! 

Câu 1: Thầy, cô cho biết ý kiến của mình về mức độ quan trọng của việc rèn 

luyện các kỹ năng sau đối với sinh viên CĐSP? 

TT Kỹ năng 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không cần 

thiết 

1 Các kỹ năng dạy học    

2 Các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL    

3 Các kỹ năng nghiên cứu khoa học    

4 Các kỹ năng học tập    

5 Các kỹ năng hoạt động văn hóa, TDTT    

6 
Các kỹ năng vận động quần chúng tham 

gia giáo dục 
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Câu 2: Theo ý kiến của thầy, cô, để tổ chức thành công HĐGDNGLL cho học 

sinh THCS, sinh viên CĐSP cần được rèn luyện những kỹ năng nào? (Thầy, 

cô có thể kể bao nhiêu kỹ năng cũng được). 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 3: Thầy, cô có thể cho biết trong chương trình đào tạo ở trường CĐSP 

nơi thầy, cô công tác, nội dung hướng dẫn SV rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL là môn học độc lập hay lồng ghép? Thời gian rèn luyện trên lớp 

là bao nhiêu tiết? 

a/ Môn học độc lập     Số tiết:……… 

b/ Lồng ghép      Số tiết:……… 

Câu 4: Thầy, cô đánh giá thái độ của sinh viên như thế nào khi tham gia rèn 

luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL?  

- Thích thú   

- Bình thường  

- Không thích thú  

Thầy, cô có thể giải thích ngắn gọn vì sao thầy, cô đánh giá như vậy? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………
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Câu 5: Thầy, cô đánh giá như thế nào về mức độ quan trọng của các biện 

pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP? 

TT Biện pháp rèn luyện 
Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng 

1 
Qua học tập các môn học có liên quan 

(TLH, GDH, NCKH, công tác Đội…)  

   

2 Qua học tập môn RLNVSPTX    

3 Qua hoạt động thực hành, thực tập sư phạm    

4 Qua các hoạt động tập thể của lớp    

5 Qua các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV    

6 Qua hội thi NVSP hàng năm    

7 Qua hoạt động từ rèn luyện của sinh viên    

 

Câu 6: Đề nghị thầy, cô cho biết mức độ ảnh hưởng của những nguyên nhân 

sau  đến quá trình rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho SV hiện nay? 

TT Các nguyên nhân ảnh hƣởng 
Ảnh 

hƣởng 

Bình 

thƣờng 

Không 

ảnh 

hƣởng 

1 
Nhận thức của SV về tầm quan trọng của 

HĐGDNGLL 

   

2 Động cơ rèn luyện kỹ năng của SV     

3 
Nhận thức của GV về tầm quan trọng 

của HĐGDNGLL 

   

4 Phương pháp tổ chức rèn luyện của GV    

5 Thời lượng chương trình    
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6 Điều kiện cơ sở vật chất    

7 Sự quan tâm của cán bộ quản lí    

8 
Sự phối hợp giữa các đơn vị trong 

trường CĐSP 

   

9 Các nguyên nhân khác    

 

Câu 7: Theo quan điểm của thầy, cô, các hoạt động sau đây có tác dụng như 

thế nào đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh THCS? 

TT Hoạt động 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không 

cần thiết 

1 Rèn luyện đạo đức    

2 Học tập văn hóa    

3 Hoạt động lao động và hướng nghiệp    

4 Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT    

5 HĐGDNGLL    

 

Câu 8: Thầy, cô đồng ý với những ý kiến nào dưới đây 

- HĐGDNGLL là hoạt động ngoại khóa không bắt buộc ở trường THCS     

- HĐGDNGLL là chương trình giáo dục chính thức ở trường THCS         

- HĐGDNGLL là sự tiếp nối của hoạt động dạy học                    

- HĐGDNGLL góp phần phát triển toàn diện NC cho học sinh THCS          

Câu 9: Theo thầy, cô trong những nội dung sau, nội dung nào nói lên mục 

tiêu của HĐGDNGLL ở trường THCS? 

- Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học     

- Mở rộng, nâng cao vốn tri thức cho HS về các lĩnh vực đời sống xã hội   

- Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản    
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- Rèn luyện cho HS các kỹ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS    

- Bồi dưỡng thái độ tích cực tham gia các HĐ tập thể, HĐ xã hội   

- Hình thành tình cảm, niềm tin với quê hương đất nước, với cuộc sống  

Câu 10: Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS có bao nhiêu chủ đề giáo 

dục? 

- 7 chủ đề      - 9 chủ đề    

- 8 chủ đề      - 10 chủ đề    

Câu 11: Thầy, cô có thể kể tên một số chủ điểm giáo dục trong nội dung 

chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Câu 12: Những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức 

HĐGDNGLL? 

- Chào cờ đầu tuần (sinh hoạt dưới cờ)      

- Hoạt động tập thể cuối tuần (sinh hoạt lớp)      

- Đại hội Đội các cấp (chi đội, liên đội)      

- Hoạt động giáo dục theo chủ điểm (sinh hoạt chủ điểm)    

- Hoạt động ngoại khóa         
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Câu 13: Theo đánh giá của thầy, cô, các lực lượng sau có vai trò như thế 

nào trong việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS? 

 

TT Các lực lƣợng giáo dục 
Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng 

1 Ban Giám hiệu nhà trường    

2 Tổ chức Đoàn TNCS, Đội TNTP    

3 Giáo viên chủ nhiệm lớp    

4 Đội ngũ cán bộ lớp    

5 Tập thể học sinh    

6 Ban phụ huynh học sinh    

7 Các lực lượng xã hội khác    

 

Câu 14: Thầy, cô đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL hiện có của SV đạt 

được tương ứng với mức độ nào dưới đây? 

Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động.  

Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. 

Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong  điều kiện quen thuộc. 

Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện..  

 

TT Các kỹ năng thành phần 

Mức độ đạt 

đƣợc 

1 2 3 4 

1 KN tìm hiểu về HĐGDNGLL      

2 KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin     

3 KN xác định điều kiện, phương tiện HĐGDNGLL      
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4 KN xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL      

5 KN xác định nội dung, hình thức của HĐGDNGLL     

6 KN xây dựng tiến trình  HĐGDNGLL     

7 KN hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL     

8 KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL     

9 KN giải quyết vấn đề nảy sinh trong HĐGDNGLL     

10 
Kỹ năng xây dựng tiêu chí và thang đánh giá 

HĐGDNGLL  

    

11 Kỹ năng hướng dẫn học sinh tự đánh giá     

12 
Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương 

hướng  

    

 

Câu 15: Trong quá trình thực tập tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS, 

thầy cô nhận thấy sinh viên thường gặp những thuận lợi và khó khăn như thế 

nào? Nguyên nhân vì sao?  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy, cô! 
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1.2. Phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho sinh viên CĐSP 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho sinh viên CĐSP) 

 

Các bạn sinh viên thân mến! 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL nhằm chuẩn bị cho sinh viên có khả năng đáp ứng những yêu 

cầu giáo dục phổ thông, đề nghị bạn vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng 

cách đánh dấu vào những ý kiến phù hợp với ý kiến của bạn hoặc trả lời vào 

những dòng….. Những ý kiến của các bạn là cơ sở để đổi mới qui trình đào 

tạo của các trường CĐSP. Vì vậy rất mong các bạn trả lời theo đúng suy nghĩ 

của bản thân. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn! 

 

Câu 1: Bạn cho biết ý kiến của bạn về mức độ quan trọng của việc rèn luyện 

các kỹ năng sau đối với sinh viên CĐSP? 

TT Kỹ năng 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không cần 

thiết 

1 Các kỹ năng dạy học    

2 Các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL    

3 Các kỹ năng nghiên cứu khoa học    

4 Các kỹ năng học tập    

5 Các kỹ năng hoạt động văn hóa, TDTT    

6 
Các kỹ năng vận động quần chúng tham 

gia giáo dục 
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Câu 2: Để tổ chức thành công HĐGDNGLL cho học sinh THCS, sinh viên 

CĐSP cần được rèn luyện những kỹ năng nào? (Bạn có thể kể bao nhiêu kỹ 

năng cũng được). 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 3: Bạn cho biết trong quá trình học tập ở trường CĐSP, bạn có được 

hướng dẫn rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL không? Thời gian rèn 

luyện trên lớp là bao nhiêu tiết? 

a/ Có được rèn luyện     Số tiết:……… 

b/ Không được rèn luyện    

Câu 4: Bạn cho biết thái độ của mình khi tham gia rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL?  

- Thích thú     - Không thích thú    

- Bình thường  

Bạn có thể giải thích ngắn gọn vì sao bạn có thái độ như vậy? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………........ 
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Câu 5: Bạn đánh giá như thế nào về mức độ quan trọng của các biện pháp 

rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP? 

TT Biện pháp rèn luyện 
Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng 

1 
Qua học tập các môn học có liên quan 

(TLH, GDH, NCKH, công tác Đội…)  

   

2 Qua học tập môn RLNVSPTX    

3 Qua hoạt động thực hành, thực tập sư phạm    

4 Qua các hoạt động tập thể của lớp    

5 Qua các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV    

6 Qua hội thi NVSP hàng năm    

7 Qua hoạt động từ rèn luyện của sinh viên    

 

Câu 6: Đề nghị bạn cho biết mức độ ảnh hưởng của những nguyên nhân sau  

đến kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL của bản thân như hiện nay? 

TT Các nguyên nhân ảnh hƣởng    

1 
Nhận thức của SV về tầm quan trọng của 

HĐGDNGLL 

   

2 Động cơ rèn luyện kỹ năng của SV     

3 
Nhận thức của GV về tầm quan trọng 

của HĐGDNGLL 

   

4 Phương pháp tổ chức rèn luyện của GV    

5 Thời lượng chương trình    

6 Điều kiện cơ sở vật chất    

7 Sự quan tâm của cán bộ quản lí    
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Câu 7: Bạn cho biết các hoạt động sau đây có tác dụng như thế nào đối với 

sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh THCS? 

TT Hoạt động 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không 

cần thiết 

1 Rèn luyện đạo đức    

2 Học tập văn hóa    

3 Hoạt động lao động và hướng nghiệp    

4 Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT    

5 HĐGDNGLL    

Câu 8: Bạn đồng ý với những ý kiến nào dưới đây 

- HĐGDNGLL là hoạt động ngoại khóa không bắt buộc ở trường THCS     

- HĐGDNGLL là chương trình giáo dục chính thức ở trường THCS         

- HĐGDNGLL là sự tiếp nối của hoạt động dạy học           

- HĐGDNGLL góp phần phát triển toàn diện NC cho học sinh THCS          

Câu 9: Theo bạn trong những nội dung sau, nội dung nào nói lên mục tiêu 

của HĐGDNGLL ở trường THCS? 

- Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học     

- Mở rộng, nâng cao vốn tri thức cho HS về các lĩnh vực đời sống xã hội   

- Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản    

- Rèn luyện cho HS các kỹ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS    

- Bồi dưỡng thái độ tích cực tham gia các HĐ tập thể, HĐ xã hội   

- Hình thành tình cảm, niềm tin với quê hương đất nước, với cuộc sống  

Câu 10: Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS có bao nhiêu chủ đề giáo 

dục? 

- 7 chủ đề      - 9 chủ đề    

- 8 chủ đề      - 10 chủ đề    
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Câu 11: Bạn hãy kể tên một số chủ điểm giáo dục trong nội dung chương trình 

HĐGDNGLL ở trường THCS. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Câu 12: Những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức HĐGDNGLL  

- Chào cờ đầu tuần (sinh hoạt dưới cờ)      

- Hoạt động tập thể cuối tuần (sinh hoạt lớp)      

- Đại hội Đội các cấp (chi đội, liên đội)      

- Hoạt động giáo dục theo chủ điểm (sinh hoạt chủ điểm)    

- Hoạt động ngoại khóa         

Câu 13: Các lực lượng sau có vai trò như thế nào trong việc tổ chức 

HĐGDNGLL cho học sinh THCS? 

TT Các lực lƣợng giáo dục 
Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng 

1 Ban Giám hiệu nhà trường    

2 Tổ chức Đoàn TNCS, Đội TNTP    

3 Giáo viên chủ nhiệm lớp    

4 Đội ngũ cán bộ lớp    

5 Tập thể học sinh    

6 Ban phụ huynh học sinh    

7 Các lực lượng xã hội khác    

Câu 14: Bạn đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL hiện có của mình đạt 

được tương ứng với mức độ nào dưới đây? 

Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động.  

Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. 

Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong  điều kiện quen thuộc. 

Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện..  
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TT Các kỹ năng thành phần 

Mức độ đạt 

đƣợc 

1 2 3 4 

1 KN tìm hiểu về HĐGDNGLL      

2 KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin     

3 KN xác định điều kiện, phương tiện HĐGDNGLL      

4 KN xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL      

5 KN xác định nội dung, hình thức của HĐGDNGLL     

6 KN xây dựng tiến trình  HĐGDNGLL     

7 KN hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL     

8 KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL     

9 KN giải quyết vấn đề nảy sinh trong HĐGDNGLL     

10 
Kỹ năng xây dựng tiêu chí và thang đánh giá 

HĐGDNGLL  

    

11 Kỹ năng hướng dẫn học sinh tự đánh giá     

12 
Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương 

hướng  

    

 

Câu 15: Trong quá trình thực tập tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh 

THCS, bạn thường gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào? Nguyên 

nhân vì sao?  

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 
 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn! 
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1.3. Phiếu trƣng cầu ý kiến dành cho giáo viên THCS 

 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN 

(Dành cho giáo viên THCS) 

 

Kính thƣa các thầy cô giáo! 

 Để nâng cao hiệu quả chương trình rèn luyện kỹ năng tổ chức 

HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP, kính mong thầy, cô vui lòng trả lời những 

câu hỏi sau bằng cách đánh dấu vào những ý kiến phù hợp hoặc trả lời vào 

những dòng …….  

Những ý kiến đóng góp của thầy, cô sẽ chỉ sử dụng vào mục đích 

nghiên cứu. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy, cô! 

 

Câu 1: Thầy, cô cho biết ý kiến của mình về mức độ quan trọng của việc rèn 

luyện các kỹ năng sau đối với sinh viên CĐSP? 

TT Kỹ năng 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không cần 

thiết 

1 Các kỹ năng dạy học    

2 Các kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL    

3 Các kỹ năng nghiên cứu khoa học    

4 Các kỹ năng học tập    

5 Các kỹ năng hoạt động văn hóa, TDTT    

6 
Các kỹ năng vận động quần chúng tham 

gia giáo dục 
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Câu 2: Theo ý kiến của thầy, cô, để tổ chức thành công HĐGDNGLL cho học 

sinh THCS, sinh viên CĐSP cần được rèn luyện những kỹ năng nào? (Thầy, 

cô có thể kể bao nhiêu kỹ năng cũng được). 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………................. 

Câu 3: Theo quan điểm của thầy, cô, các hoạt động sau đây có tác dụng như 

thế nào đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của học sinh THCS? 

TT Hoạt động 
Cần 

thiết 

Bình 

thƣờng 

Không 

cần thiết 

1 Rèn luyện đạo đức    

2 Học tập văn hóa    

3 Hoạt động lao động và hướng nghiệp    

4 Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT    

5 HĐGDNGLL    

Câu 4: Thầy, cô đồng ý với những ý kiến nào dưới đây 

- HĐGDNGLL là hoạt động ngoại khóa không bắt buộc ở trường THCS      

- HĐGDNGLL là chương trình giáo dục chính thức ở trường THCS             

- HĐGDNGLL là sự tiếp nối của hoạt động dạy học           

- HĐGDNGLL góp phần phát triển toàn diện NC cho học sinh THCS          

Câu 5: Theo thầy, cô trong những nội dung sau, nội dung nào nói lên mục 

tiêu của HĐGDNGLL ở trường THCS? 

- Củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học     

- Mở rộng, nâng cao vốn tri thức cho HS về các lĩnh vực đời sống xã hội   

- Trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản    
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- Rèn luyện cho HS các kỹ năng cơ bản phù hợp lứa tuổi THCS    

- Bồi dưỡng thái độ tích cực tham gia các HĐ tập thể, HĐ xã hội   

- Hình thành tình cảm, niềm tin với quê hương đất nước, với cuộc sống  

Câu 6: Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS có bao nhiêu chủ đề giáo dục? 

- 7 chủ đề      - 9 chủ đề    

- 8 chủ đề      - 10 chủ đề    

Câu 7: Thầy, cô có thể kể tên một số chủ điểm giáo dục trong nội dung 

chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS. 

…………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………...

……….…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………............

Câu 8: Những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức HĐGDNGLL  

- Chào cờ đầu tuần (sinh hoạt dưới cờ)      

- Hoạt động tập thể cuối tuần (sinh hoạt lớp)      

- Đại hội Đội các cấp (chi đội, liên đội)      

- Hoạt động giáo dục theo chủ điểm (sinh hoạt chủ điểm)    

- Hoạt động ngoại khóa         
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Câu 9: Theo đánh giá của thầy, cô, các lực lượng sau có vai trò như thế nào 

trong việc tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS? 

TT Các lực lƣợng giáo dục 
Quan 

trọng 

Bình 

thƣờng 

Không 

quan 

trọng 

1 Ban Giám hiệu nhà trường    

2 Tổ chức Đoàn TNCS, Đội TNTP    

3 Giáo viên chủ nhiệm lớp    

4 Đội ngũ cán bộ lớp    

5 Tập thể học sinh    

6 Ban phụ huynh học sinh    

7 Các lực lượng xã hội khác    

 

Câu 10: Thầy, cô đánh giá kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL hiện có của SV đạt 

được tương ứng với mức độ nào dưới đây? 

 Mức 1: Hiểu được lý thuyết nhưng chưa thực hiện được hành động.  

Mức 2: Thực hiện được hành động nhưng thao tác còn lộn xộn, thiếu hợp lý. 

Mức 3: Thực hiện thành thạo các thao tác trong  điều kiện quen thuộc. 

Mức 4: Thực hiện hành động một cách sáng tạo trong mọi điều kiện..  
 

TT Các kỹ năng thành phần 

Mức độ đạt 

đƣợc 

1 2 3 4 

1 KN tìm hiểu về HĐGDNGLL      

2 KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và lưu trữ thông tin     

3 KN xác định điều kiện, phương tiện HĐGDNGLL      

4 KN xác định mục tiêu giáo dục của HĐGDNGLL      
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5 KN xác định nội dung, hình thức của HĐGDNGLL     

6 KN xây dựng tiến trình  HĐGDNGLL     

7 KN hướng dẫn học sinh thực hiện HĐGDNGLL     

8 KN quản lý, điều khiển HĐGDNGLL     

9 KN giải quyết vấn đề nảy sinh trong HĐGDNGLL     

10 
Kỹ năng xây dựng tiêu chí và thang đánh giá 

HĐGDNGLL  

    

11 Kỹ năng hướng dẫn học sinh tự đánh giá     

12 
Kỹ năng tổng kết kinh nghiệm và đề xuất phương 

hướng  

    

 

Câu 11: Thầy, cô có đóng góp ý kiến gì với nhà trường CĐSP để tổ chức việc 

rèn luyện kỹ năng HĐGDNGLL cho sinh viên CĐSP được hiệu quả hơn? 

…………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………............. 

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy, cô! 
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PHỤ LỤC 2: SỐ LIỆU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG KỸ NĂNG TỔ 

CHỨC HĐGDNGLL CỦA SINH VIÊN CĐSP 

 

Bảng 2.1: Thái độ của sinh viên khi rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

TT Thái độ 
GV CĐSP SV Tổng 

SL % SL % SL % 

1. Thích thú 12 37,51 256 57,14 268 55,83 

2. Bình thường 15 46,88 108 24,11 123 25,63 

3. Không tích thú 5 15,63 84 18,75 89 18,54 

Bảng 2.2: Tổng hợp ý kiến về cách hiểu HĐGDNGLL  

TT Ý kiến 
GV CĐSP GV THCS SV Tổng 

SL % SL % SL % SL % 

1. 

HĐGDNGLL là 

hoạt động ngoại 

khóa không bắt 

buộc…    

4 12,5 1 1,37 96 21,43 101 18,26 

2. 

HĐGDNGLL là 

chương trình GD 

chính thức…             

27 84,38 60 83,33 240 53,57 327 59,13 

3. 

HĐGDNGLL là 

sự tiếp nối của 

HĐ dạy học 

24 93,75 58 79,45 398 88,84 480 86,79 

4. 

HĐGDNGLL  

phát triển toàn 

diện NC cho HS 

20 96,88 61 83,56 321 71,65 402 72,69 
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Bảng 2.3: Tổng hợp ý kiến về mục tiêu của HĐGDNGLL 

TT Ý kiến 
GV CĐSP GV THCS SV Tổng 

SL % SL % SL % SL % 

1. 

Củng cố và khắc 

sâu những kiến 

thức  môn học 

26 81,25 55 75,34 303 67,63 384 69,44 

2. 

Mở rộng, nâng 

cao vốn tri thức  

về các lĩnh vực 

đời sống xã hội 

23 71,87 61 83,56 289 64,50 373 67,45 

3. 

Trang bị kiến 

thức phổ thông, 

cơ bản 

9 28,13 4 5,48 197 39,95 192 34,71 

4. 

Rèn luyện các kỹ 

năng cơ bản phù 

hợp lứa tuổi HS 

21 65,62 64 87,67 247 55,13 332 60,03 

5. 

Bồi dưỡng thái 

độ tích cực tham 

gia  HĐ tập thể 

19 59,38 57 78,08 231 51,56 307 55,51 

6. 

Hình thành tình 

cảm với quê 

hương đất nước 

18 56,25 51 69,86 196 43,75 265 47,92 
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Bảng 2.4: Tổng hợp ý kiến về số chủ đề trong chương trình HĐGDNGLL 

TT Số chủ đề 
GV CĐSP GV THCS SV Tổng 

SL % SL % SL % SL % 

1. 7 chủ đề 1 3,13 2 2,74 51 11,38 54 9,76 

2. 8 chủ đề 3 9,38 7 9,59 82 18,30 92 16,64 

3. 9 chủ đề 20 62,50 50 68,49 165 36,83 235 42,49 

4. 10 chủ đề 8 25,00 14 19,18 150 33,48 172 31,11 

 

Bảng 2.5: Vai trò của các lực lượng GD trong việc tổ chức HĐGDNGLL 

TT 
Các lực lƣợng 

GD 

GV CĐSP GV THCS SV Tổng 

ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB ĐTB TB 

1. Ban Giám hiệu 2,81 1 2,61 1 2,61 2 2,62 1 

2. 
Tổ chức Đoàn 

TN, Đội TN 
2,38 5 2,44 3 2,48 3 2,47 3 

3. 
Giáo viên chủ 

nhiệm lớp 
2,50 2 2,53 2 2,18 5 2,41 5 

4. Đội ngũ cán bộ   2,50 2 2,39 4 2,48 3 2,47 3 

5. Tập thể học sinh 2,44 4 2,33 5 2,67 1 2,60 2 

6. 
Ban phụ huynh 

HS 
2,25 6 2,33 5 1,85 7 2,01 6 

7. 
Các lực lượng 

GD khác 
2,06 7 2,01 7 1,88 6 1,97 7 
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PHỤ LỤC 3: TÀI LIỆU HƢỚNG DẪN RÈN LUYỆN KỸ NĂNG  

TỔ CHỨC HĐGDNGLL CHO SINH VIÊN CĐSP 

1. Khái quát về HĐGDNGLL  

1.1. Định nghĩa: 

 HĐGDNGLL là sự nối tiếp hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý 

thuyết với thực tiễn, tạo nê sự thống nhất giữa nhận thức với thực hành, góp 

phần phát triển toàn diện nhân cách thế hệ trẻ. 

1.2. Vị trí, vai trò của HDDGD NGLL 

1.2.1. Vị trí: 

 - Là cầu nối giữa hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp với HDDGD học 

sinh ở ngoài lớp. 

 - Là sự chuyển hóa giữa giáo dục và tự giáo dục, chuyển hóa những yêu cầu về 

những chuẩn mực hành vi đã được qui định thành hành vi và thói quen tương ứng. 

 - Giúp học sinh làm quen với các loại hình hoạt động, là một trong những 

con đường hình thành và phát triển toàn diện nhân cách. 

1.2.2. Vai trò: 

 - Tạo nên sự hài hòa, cân đối của quá trình sư phạm toàn diện, thống nhất, 

nhằm “thực hiện hóa” mục tiêu cấp học. 

 - Là điều kiện tốt để học sinh phát huy vai trò chủ thể, tích cực, chủ động bổ 

sung mở rộng kiến thức, phát triển các kĩ năng. Góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện. 

1.3. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

1.3.1. Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức 

 - Giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện kiến thức đã được học ở trên 

lớp, tăng thêm những hiểu biết mới, mở rộng tầm nhìn với thế giới xung quanh, với 

xã hội. 

- Giúp học sinh biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề 

do thực tiễn cuộc sống đặt ra, tạo cơ hội kiểm nghiệm những tri thức đó, làm nó đi 
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vào tiềm thức của học sinh một cách chắc chắn và lâu bền, kích thích sự phát triển 

tư duy của các em. 

- Giúp học sinh nhận thức đúng đắn, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối 

sống cho phù hợp. 

- Nâng cao nhận thức về các giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu giá trị 

tốt đẹp của nhân loại, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. 

- Giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại 

như: hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ môi trường… 

1.3.2. Nhiệm vụ giáo dục thái độ cho học sinh 

 - Tạo cho học sinh hứng thú, tính tích cực, tự giác tham gia những hoạt động tập 

thể, hoạt động xã hội vì lợi ích chung, vì sự trưởng thành và tiến bộ của bản thân. 

 - Bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm đạo đức trong sáng, giúp các em 

biết yêu quý, trân trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét những cái xấu, tẩy chay những cái 

lỗi thời, không phù hợp. 

 - Hình thành ở học sinh niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp, luôn có ý thức để tự  

hoàn thiện mình; giúp người khác hướng vào mục tiêu chân-thiện-mĩ. 

 - Từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa. Từ đó hình thành lòng tự hào dân tộc, mong muốn trở thành công 

dân có ích cho đất nước sau này. 

1.3.3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng 

 Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, những thói 

quen tốt trong học tập, lao động và các hoạt động khác, năng lực tự quản, tự tổ 

chức, điều khiển và thực hiện các hoạt động tập thể; tự nhận xét, đánh giá kết quả 

của hoạt động; tự hoàn thiện… 

1.4. Nội dung và tính chất hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

1.4.1. Hoạt động chính trị-xã hội 

 Giáo dục ý thức trách nhiệm đối với dân tộc, quê hương, vừa có ý nghĩa gắn 

học sinh với đời sống xã hội, giúp các em có thêm hiểu biết về tình hình chính trị - 
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xã hội của đất nước, quốc tế. Qua đó bước đầu có tác dụng giáo dục trách nhiệm 

công dân cho học sinh THCS. 

Nội dung là những hoạt động có liên quan đến những dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn 

của dân tộc, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế đang được quan tâm. 

 Các hình thức hoạt động: Tìm hiểu truyền thống nhà trường, của địa phương, 

của dân tộc; hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động từ thiện, làm vệ sinh 

sạch đẹp môi trường… 

1.4.2. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật: 

 Giáo dục học sinh biết cách cảm xúc với nghệ thuật, với cái hay, cái đẹp của 

con người, cuả cuộc sống tạo nên ở các em những tình cảm thẩm mĩ với hiện thực. 

Nội dung hướng vào việc giáo dục cho học sinh những hiểu biết, những tình cảm 

chân thành đối với con người, với Tổ quốc, với thiên nhiên và với chính mình. 

 Các hình thức: biểu diễn văn nghệ; cuộc thi vẻ đẹp tuổi thiếu niên; thi khéo 

ta;, tìm hiểu nét đẹp văn hóa của địa phương, dân tộc; xem phim, xem biểu diễn 

nghệ thuật; tham quan du lịch; câu lạc bộ thơ văn… 

1.4.3. Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao. 

 Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng rất cơ bản như: Kĩ năng giao tiếp, kĩ 

năng tổ chức và điều kiển; kích thích sự hưng phấn hoạt động của HS, làm giảm đi 

căng thẳng mệt mỏi ở các em … 

 Nội dung nhằm rèn luyện, phát triển thể lực, tăng cường sức khỏe, hình 

thành nhiều phẩm chất tốt ở các em như: ý thức tổ chức, kỉ luật, ý chí vượt khó 

khăn, tinh thần đồng đội, kiên trì, dũng cảm, đoàn kết, tự trọng… 

 Các hình thức: thi đố vui trí tuệ, thi đấu thể thao, thi ứng xử, chơi trò chơi, 

thể dục chống mệt mỏi, thể dục nhịp điệu, hội khỏe Phù Đổng…. 

1.4.4. Hoạt động công ích 

 Giúp học sinh được tiếp cận với đời sống xã hội, làm học sinh hiểu về giá trị 

lao động, từ đó có ý thức lao động lành mạnh. 

 Nội dung là tổ chức cho học sinh hiểu về các ngành nghề trong xã hội, yêu 

cầu của các ngành nghề đối với người lao động, giáo dục tinh thần trách nhiệm đối 
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với người loa động, sản phẩm của lao động. Từ đó có tác dụng giáo dục định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh THCS. 

 Các hình thức: tham quan các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp; chăm sóc 

cây cảnh, vườn trường, trang trí lớp học… 

1.4.5. Hoạt động tiếp cận khoa học-kỹ thuật 

 Giúp học sinh THCS được tiếp cận với những thành tựu khoa học công nghệ 

tiên tiến., yêu thích khoa học công nghệ, tiếp cận với các thông tin khoa học hiện đại. 

 Các hình thức: Hoạt động của các câu lạc bộ chuyên đề, tìm hiểu về xã hội, 

khoa học, các hiện tượng tự nhiên, sưu tầm các bài toán vui, tham gia Hội vui khoa 

học, tìm hiểu các danh nhân, các nhà khoa học trong nước và trên thế giới. 

* Các loại hình HĐGDNGLL nêu trên là những hoạt động phù hợp với lứa tuổi học 

sinh THCS. Chúng được đan xem vào các chủ điểm giáo dục của các tháng trong 

năm học. Do đó trong nội dung hoạt động của mỗi chủ điểm giáo dục đều có một 

vài loại hình trong sáu loại hình hoạt động nêu trên. 

1.5. Các chủ điểm giáo dục thực hiện ở trƣờng THCS 

 - Chủ điểm: Truyền thống nhà trường. 

 - Chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi. 

 - Chủ điểm: Tôn sư trọng đạo. 

 - Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn. 

 - Chủ điểm: Mừng Đảng – Mừng xuân. 

 - Chủ điểm: Tiến bước lên Đoàn. 

 - Chủ điểm: Hòa bình – Hữu nghị. 

 - Chủ điểm: Bác Hồ kính yêu. 

 - Chủ điểm: Vui hè bổ ích. 

1.6. Các con đƣờng tổ chức HĐGDNGLL ở trƣờng THCS  

1.6.1. Tiết chào cờ đầu tuần 

* Yêu cầu GD: 

- Định hướng hoạt động cho một tuần, một tháng. 



 PL26 

- Khắc sâu ý thức với Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ; xây dựng ý thức và động cơ chính trị 

đúng đắn. 

- Định hướng vào những yêu cầu trọng tâm của nhà trường. 

- Phát huy tính tự giác, khả năng tự quản của HS. 

* Nội dung: 

- Phản ánh kết quả thi đua sau 1 tuần, đợt thi đua. 

- Cung cấp những sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trong tuần, tháng có liên quan 

trực tiếp đến những yêu cầu của chủ điểm giáo dục hoặc phản ánh sự hưởng ứng 

của nhà trường đối với những hoạt động của địa phương, xã hội. 

- Cung cấp những vấn đề có tính toàn cầu như: bảo vệ môi trường, phòng chống 

HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác, hội nhập quốc tế… 

- Các HĐ vui chơi, văn hóa nghệ thuật… 

1.6.2. Tiết sinh hoạt tập thể lớp cuối tuần 

* Yêu cầu GD: 

-  Giữ vai trò cố vấn, giúp đỡ học sinh tham gia vào các hoạt động cụ thể, có ý 

nghĩa trực tiếp trọng việc góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, kỉ luật. 

- Giúp học sinh có những hiểu biết về tập thể, về vai trò và nhiệm vụ của bản thân 

trong việc đóng góp xay dựng tập thể.  

- Nâng cao tính tích cực, tự giác, có ý thức phấn đấu vì danh dự của lớp, nhà trường, 

hợp tác, phê bình và tự phê bình. 

* Nội dung: 

- Tổ chức đăng kí thi đua giữa các tổ HS, các thành viên trong lớp theo 1 chủ đề nào đó. 

 - Đánh giá kết quả thi đua; các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: biểu diễn văn 

nghệ, vui chơi giải trí, thi đố vui… 

1.6.3. Hoạt động giáo dục theo chủ điểm giáo dục hàng tháng 

* Yêu cầu giáo dục: 

 Giúp học sinh có những hiểu biết cần thiết về truyền thống lịch sử, truyền 

thống cách mạng của dân tộc, thực tiễn xây dựng đất nước; bồi dưỡng lòng tự hào, 

niềm tin vào Đảng, sự phát triển của dân tộc; giáo dục lòng biết ơn các thế hệ cha 

anh; xây dựng ý thức và động cơ học tập đúng đắn. 
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* Nội dung: 

- Được tổ chức trùng với các ngày kỉ niệm, ngày lễ của dân tộc phù hợp với yêu cầu 

giáo dục trọng tâm của nhà trường. 

- Hình thức tổ chức đa dạng như hội vui, hội thi, chương trình văn nghệ, diễn kịch, 

tiểu phẩm vui, đó vui, trò chơi… 

- Có sự tham gia của cả tập thể học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ 

nhiệm lớp, của đại diện phụ huynh học sinh, của lãnh đạo nhà trường… 

2. Hƣớng dẫn rèn luyện kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL  

2.1. Rèn luyện kỹ năng nhận thức về HĐGDNGLL  

- Hướng dẫn sinh viên lập “lược đồ tư duy” để tóm tắt những nội dung kiến thức cơ 

bản về HĐGDNGLL một cách rõ ràng, ngắn gọn, khái quát. Giảng viên tập trung 

hướng dẫn sinh viên cách xác định các ý chính, ý phụ, xác định mối quan hệ giữa 

các ý chính, ý phụ đó và sắp xếp chúng thành sơ đồ một cách hợp lí. Giảng viên còn 

cần hướng dẫn sinh viên cách chuẩn bị báo cáo, cách trình bày và bảo vệ ý kiến cho 

“lược đồ tư duy” của mình. 

Bài tập đánh giá số 1: “Tìm hiểu về HĐGDNGLL ở trường THCS” 

- Tổ chức cho sinh viên quan sát mẫu một số tập san về các nội dung giáo dục. Yêu 

cầu sinh viên phân tích về cách lựa chọn và sắp xếp thông tin. Chỉ ra các điểm đã 

đạt được và những điểm còn tồn tại cần khắc phục trong các tập san mẫu. Việc phân 

tích mẫu này giúp sinh viên nhanh chóng hiểu được cách làm, các yêu cầu cần đạt 

và định hướng hoạt động cho nhóm, cho bản thân. 

- Giảng viên giao nhiệm vụ tìm hiểu về một chủ điểm giáo dục trong chương trình 

HĐGDNGLL ở THCS cho mỗi nhóm. Các nhóm sinh viên sẽ tự lựa chọn chủ đề 

hoặc được chỉ định một chủ đề trong chương trình. Nhóm sinh viên tự phân công 

nhiệm vụ cho từng cá nhân trong nhóm, lên kế hoạch thảo luận chung trong nhóm, 

qui định thời gian hoàn thành nhiệm vụ… Sản phẩm của nhóm và cá nhân được gửi 

vào hộp thư điện tử dùng chung của lớp. 

Bài tập đánh giá số 2: “Tìm hiểu về một chủ điểm giáo dục trong chương trình 

HĐGDNGLL ở THCS” 
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- Giảng viên yêu cầu mỗi nhóm sinh viên tiếp cận với một tập thể lớp học sinh 

THCS (Sinh viên tự liên hệ hoặc theo kế hoạch kiến tập sư phạm của nhà trường). 

Mỗi nhóm sinh viên thực hiện một bài tập tìm hiểu đặc điểm cơ bản của lớp và tìm 

hiểu năng lực  của đội ngũ cán bộ lớp. Mỗi cá nhân sinh viên sẽ lựa chọn một đối 

tượng học sinh THCS trong lớp đó để thực hiện bài tập tìm hiểu nhân cách. 

Bài tập đánh giá số 3: “Tìm hiểu đặc điểm nhân cách một học sinh THCS” hoặc 

“Tìm hiểu đặc điểm của một tập thể học sinh THCS”. 

2.2. Rèn luyện nhóm kỹ năng thiết kế HĐGDNGLL  

- Giảng viên nêu tên một chủ điểm giáo dục và yêu cầu sinh viên đặt tên gọi cho các 

chương trình hoạt động giáo dục trong phạm vị chủ điểm đó. Yêu cầu sinh viên thảo 

luận với mỗi tên gọi được xác định như trên sẽ phù hợp với đối tượng học sinh nào. 

Ở bước này giảng viên có thể làm ngược lại, yêu cầu sinh viên xác định tên gọi cho 

mỗi chương trình hoạt động giáo dục sẽ được tổ chức cho các đối tượng học sinh 

lớp 6,7,8 hoặc 9. 

- Giảng viên chọn một chương trình hoạt động ứng với một đối tượng học sinh cụ 

thể, yêu cầu sinh viên xác định mục tiêu giáo dục cho chương trình hoạt động đó. 

- Giảng viên chọn một chủ điểm trong số những chủ điểm trọng tâm vừa phân tích. 

Yêu cầu mỗi nhóm sinh viên sử dụng những thông tin trong bài tập 1 để xây dựng 

nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động tương ứng cho một đối tượng học 

sinh cụ thể (lớp 6,7,8, hoặc 9). 

- Giảng viên tổ chức cho từng nhóm sinh viên báo cáo kết quả trước lớp. Yêu cầu 

các nhóm khác nhận xét, đóng góp ý kiến để các nhóm cùng rút kinh nghiệm. Giảng 

viên hướng dẫn sinh viên lập bảng so sánh nội dung và hình thức tổ chức hoạt động 

của mỗi nhóm khi cùng thiết kế về một chủ điểm giáo dục. Từ đó rút ra những kết 

luận sư phạm cần thiết. 

Bài tập đánh giá số 4: “Xây dựng nội dung và hình thức hoạt động cho một chương 

trình HĐGDNGLL theo chủ đề tự chọn”. 

- Giảng viên yêu cầu các nhóm sinh viên sử dụng sản phẩm của bài tập số 4 để xây 

dựng chương trình HĐGDNGLL trong thời gian một tiết học. Đối với giáo án văn 
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bản, sinh viên cần thể hiện rõ nội dung và cách thức tổ chức hoạt động một cách cụ 

thể rõ ràng và chi tiết. Yêu cầu nhóm sinh viên phân công từng nội dung giáo dục cụ 

thể cho mỗi cá nhân chịu trách nhiệm thiết kế, đảm bảo mỗi sinh viên đều có điều 

kiện được tập luyện và phải có đóng góp công sức vào sản phẩm chung của nhóm. 

- Yêu cầu sinh viên chuyển giáo án văn bản đã được duyệt thành giáo án điện tử. 

Mỗi sinh viên trong nhóm có trách nhiệm chuyển nội dung của mình phụ trách 

thành nội dung trình chiếu của PowerPoint. Mỗi nội dung trình chiếu bao gồm tối 

thiểu từ 5-7 ô chiếu (slide). Mỗi ô chiếu phải bao gồm cả phần thông tin và phần 

minh họa. Cả nhóm sẽ liên kết các phần của cá nhân để tạo thành một giáo án điện 

tử hoàn chỉnh. 

Bài tập đánh giá số 5: “Soạn giáo án tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh THCS ” 

2.3. Rèn luyện nhóm kỹ năng điều khiển HĐGDNGLL  

- Yêu cầu mỗi sinh viên lựa chọn một hoạt động trong bài tập 5 để thực hành tổ 

chức hoạt động. Giảng viên hướng dẫn sinh viên áp dụng kỹ thuật “bài giảng mini” 

– đó là sử dụng các phương tiện kỹ thuật như điện thoại di động, máy ảnh, máy 

quay camera… để ghi âm hoặc ghi những đoạn clip ngắn về cách điều khiển hoạt 

động của từng cá nhân trong nhóm. Giảng viên và từng nhóm sinh viên sẽ cùng xem 

lại các đoạn băng ghi âm, các clip đã thực hiện để phân tích, đánh giá, điều chỉnh và 

luyện tập lại. Bước này có thể lặp lại nhiều lần và yêu cầu các sinh viên trong nhóm 

đổi vai trò cho nhau để mỗi sinh viên đều có cơ hội được luyện tập nhiều nhất. 

- Yêu cầu mỗi nhóm sinh viên tổ chức một chương trình hoạt động theo giáo án đã 

thiết kế trong bài tập 5. Nhóm sinh viên tự luyện tập và ghép các hoạt động thành 

một chương trình tổng thể. Giảng viên nhận xét, góp ý kiến để điều chỉnh chương 

trình cho hợp lý. 

Bài tập đánh giá số 6: “Tổ chức một chương trình HĐGDNGLL cho học sinh THCS”. 

- Giảng viên nêu một tình huống điển hình trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL  và 

yêu cầu cả lớp nêu ra tất cả các giải pháp có thể để giải quyết tình huống. Giảng 

viên hướng dẫn sinh viên phân tích từng giải pháp, đánh giá hiệu quả và tính khả thi 

để mỗi sinh viên tự lựa chọn một phương án giải quyết phù hợp với suy nghĩ của 
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bản thân. Bước luyện tập này có thể lặp lại nhiều lần với các tình huống khác nhau 

tùy theo điều kiện thời gian cụ thể. 

- Giảng viên yêu cầu sinh viên tự xây dựng tình huống nảy sinh trong quá trình tổ 

chức HĐGDNGLL và tình huống trong việc phối hợp các lực lượng giáo dục. Sinh 

viên tự lựa chọn đáp án, giải thích tại sao lại lựa chọn phương án giải quyết. 

Bài tập đánh giá số 7: “Xây dựng một tình huống sư phạm nảy sinh trong quá 

trình tổ chức HĐGDNGLL, nêu phương án giải quyết và lý giải cơ sở khoa học 

của phương án đó”. 

2.4. Rèn luyện nhóm kỹ năng đánh giá HĐGDNGLL  

- Hướng dẫn sinh viên quan sát lại một chương trình HĐGDNGLL đã thực hiện ở 

trên, phân tích nên lựa chọn mục tiêu đánh giá nào và giải thích vì sao. Chú ý hướng 

dẫn sinh viên xác định được thời điểm và hoàn cảnh tổ chức HĐGDNGLL, chương 

trình hoạt động như thế nào và nên đánh giá các đối tượng nào. 

- Giảng viên cùng sinh viên xây dựng tiêu chí và thang đánh giá cho chương trình 

HĐGDNGLL mẫu vừa quan sát.  

- Yêu cầu các nhóm sinh viên thảo luận về chương trình HĐGDNGLL do nhóm 

mình xây dựng trong bài tập 4 để làm cơ sở xây dựng tiêu chí và thang đánh giá cho 

chương trình đó. 

- Tổ chức cho sinh viên rèn luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh tự đánh giá theo 

nhóm. Đó là mỗi sinh viên sẽ hướng dẫn các bạn trong nhóm mình (đóng vai là học 

sinh THCS) theo nội dung đã chuẩn bị trong bài tập trước. Các sinh viên cùng nhóm 

sẽ đóng góp ý kiến và giúp từng cá nhân trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ. 

- Giảng viên tổ chức cho các nhóm sinh viên thảo luận để rút kinh nghiệm chính 

HĐGDNGLL mà các nhóm sinh viên đẫ tổ chức trước lớp. Nhấn mạnh việc phân 

tích các ưu điểm, nhược điểm và các nguyên nhân dẫn đến những thuận lợi và khó 

khăn đó.  

- Giảng viên hướng dẫn sinh viên dựa vào các loại nguyên nhân để đề xuất giải 

pháp phù hợp. Đối với những nguyên nhân khách quan tạo điều kiện thuận lợi cần 

được ghi nhận để tiếp tục phát huy trong những lần tổ chức sau. Đối với những 
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nguyên nhân chủ quan tạo nên thành công cần được tích lũy, lặp lại nhiều lần để trở 

thành thế mạnh riêng của bản thân. Còn đối với những nguyên nhân dù là khách 

quan hay chủ quan nhưng gây cản trở quá trình hoạt động thì phải phân tích rõ và đề 

xuất phương hướng giải quyết, tháo gỡ, khắc phục tình trạng đó, giúp cho các 

HĐGDNGLL sau được tổ chức hiệu quả hơn. 

- Giảng viên yêu cầu sinh viên tự đánh giá bản thân, tổng kết và rút ra bài học kinh 

nghiệm trong quá trình tổ chức HĐGDNGLL.  

- Giảng viên khuyến khích sinh viên chia sẻ bài học kinh nghiệm của cá nhân với 

các sinh viên khác bằng nhiều hình thức như trao đổi trong nhóm, trình bày trước 

lớp hay gửi ý kiến qua hộp thư điện tử dùng chung. Khuyến khích các sinh viên 

khác đưa ra các ý kiến phản hồi để từ bài học kinh nghiệm của một cá nhân có thể 

được nhân rộng trở thành kinh nghiệm của nhiều cá nhân khác. 

Bài tập đánh giá số 8: “Bài học kinh nghiệm của bản thân trong quá trình tổ chức 

HĐGDNGLL” 
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PHỤ LỤC 4: TÀI LIỆU MẪU PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN 

KỸ NĂNG TỔ CHỨC HĐGDNGLL CHO SINH VIÊN CĐSP 

 

 4.1. Giáo án HĐGDNGLL trên văn bản Word 

CHỦ ĐIỂM: UỐNG ƯỚC NHỚ NGUỒN 

HỘI THI: TỰ HÀO CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN 

 Đối tượng  : Học sinh lớp 6 

Thời gian   : 40 phút  

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Nâng cao nhận thức về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội nhân dân 

Việt Nam anh hùng. 

- Hiểu biết  rõ về ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. 

2.Kỹ năng : 

 - Rèn cho học sinh kỹ năng tham gia hoạt động tập thể.  

 - Rèn cho học sinh kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, nhanh nhẹn 

3.Thái độ : 

 - Tỏ lòng kính trọng, biết ơn các anh hùng liệt sĩ và thế hệ đi trước đã anh dũng 

quật cường giành độc lập, tự do cho dân tộc. 

 - Biết tôn trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống. 

 - Tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng xứng đáng với danh hiệu “ Chiến sĩ nhỏ 

Điện Biên”. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 

- Những sự kiện quan trọng về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

- Chúng em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên. 

- Văn nghệ “ Chúng em tự hào là chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. 

- Phần thi về chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử “ Chiến sĩ nhỏ thông thái”. 

- Trò chơi ghép tranh “ Chiến sĩ nhỏ đua tài”. 

- Trò chơi dành cho khán giả “Đồng hành cùng chiến sĩ nhỏ”. 
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- Văn nghệ  múa hát mở đầu chương trình, xen lẫn với các phần thi 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Về phƣơng tiện hoạt động: 

- Trang trí bảng. 

- Trang âm, máy tính, loa. 

- Cờ, hoa, áo trắng, khăn đỏ, phiếu điểm, mũ cho đội chơi,.... 

- Phần thưởng. 

2. Về tổ chức: 

- Người dẫn chương trình: thành viên trong tổ phụ trách mỗi phần. 

- Thành lập ban giám khảo. 

- Thành lập 2 đội chơi, tên 2 đội. 

- Thành lập các  tiểu ban nội dung. 

IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG 

1. Phần mở đầu: 

      Người điều khiển chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:  

      Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bạn  học 

sinh lớp 6A thân mến. 

“ Chín năm là một Điện Biên, 

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. 

 Vâng, Chiến thắng Điện Biên đến nay đã gần 60 năm mà âm hưởng nó vẫn còn âm 

vang trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tự hào là người dân đất Việt bất khuất, 

là chiến sĩ nhỏ Điện Biên và là thiếu nhi thủ đô anh hùng. Hôm nay tập thể lớp 6A 

cùng tổ chức buổi sinh hoạt mang tên “Tự hào chiến sĩ  Điện Biên” để ôn lại lịch sử 

hào hùng của các thế hệ cha ông xưa và làm tăng thêm quyết tâm học tập và rèn 

luyện cho những mầm xanh của Đất nước. 

     Đến dự buổi sinh hoạt ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu:  

 + Cô giáo chủ nhiệm: Nguyễn Phương Linh  

 + Cô giáo tổng phụ trách : Lưu Khánh Ly 

  + Cùng tập thể lớp 6A 
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    Chúng ta cũng nhiệt liệt chào đón 2 đội chơi đến từ lớp 6A : 

 + Đội Phan Đình Giót 

 + Đội Bế Văn Đàn. 

Và bạn Nguyễn Thị Phượng sẽ là thư ký của hội thi hôm nay. 

2. Nội dung hoạt động  : 

    Phần 1: Là phần thi các đội thể hiện là “Những nhà quân sự tài ba” 

- Phần 2: Đi tìm “Bức tranh bí ẩn” 

- Phần 3: Các đội sẽ thi “ Tài năng chiến sĩ” 

- Phần 4: Phần thi “Đoán ý đồng đội” 

- Phần 5: “Vui cùng khán giả” 

     Chương trình bắt đầu: 

a) Phần thi thứ nhất: “ Những nhà quân sự tài ba” 

MC 1: Tôi sẽ đọc lần lượt các câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án để các bạn lựa 

chọn. Sau đó 2 đội chơi sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình bằng cách giơ đáp án. Mỗi 

câu trả lời đúng các bạn sẽ có 5 điểm, số điểm tối đa cho phần thi này là 50 điểm. 

Chú ý các đội chơi chỉ được giơ đáp án sau khi tôi đọc hết câu hỏi, nếu phạm luật 

các bạn sẽ không được tính điểm. 

Sau đây là câu hỏi đầu tiên:  

Câu 1: ĐBP là 1 thung lũng rộng lớn nằm ở phía nào của nước ta? 

A. Nằm ở phía Tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào. 

B. Nằm ở phía Bắc vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào. 

C. Nằm ở phía Đông vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới với Lào. 

Đáp án: A 

ĐBP là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía Tây vùng núi Tây Bắc, gần 

biên giới Việt – Lào. Đây là một căn cứ quân sự thuận lợi. Thực dân Pháp đã lấy 

ĐBP làm địa bàn chiến đấu trong âm mưu xâm lược vùng Đông Nam Á. 

Câu 2: Vị tướng chỉ huy quân đội ta trong chiến dịch ĐBP là ai? 

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

C. Đồng chí Trường Chinh.                                Đáp án: B 
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Sau khi phân tích tình hình các chiến trường, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ chính trị 

Trung ương Đảng ta đã quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiêu diệt tập 

đoàn cứ điểm của địch ở ĐBP, giải phóng hoàn toàn Tây Bắc. Đại tướng  Tổng tư 

lệnh Võ Nguyên Giáp được cử làm tổng chỉ huy chiến dịch ĐBP. 

Câu 3: Trong chiến dịch ĐBP lịch sử, vị anh hùng nào đã dũng cảm lấy thân mình 

làm giá súng? 

A. Phan Đình Giót 

B. Tô Vĩnh Diện 

C. Bế Văn Đàn      Đáp án: C 

       Đồng chí Bế Văn Đàn, sinh năm 1931, dân tộc Tày, quê ở xã Quanh Vinh ( nay 

là Triệu Ân), huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng. Trong cuộc kháng chiến chống thực 

dân, lúc lấy thân mình làm giá súng, đồng chí Bế Văn Đàn bị thương nặng và đã 

anh dũng hy sinh, hai tay vẫn còn ghì chặt súng trên vai mình. Tấm gương dũng 

cảm của đồng chí đã cổ vũ cán bộ, chiến sĩ trên toàn mặt trận hăng hái thi đua giết 

giặc lập công, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trấn động địa cầu. 

Câu 4: Sau bao nhiêu ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh 

sập “pháo đài bất khả xâm phạm” của Thực dân Pháp ở ĐBP? 

     A. 46 ngày đêm 

     B. 56 ngày đêm 

     C. 76 ngày đêm      Đáp án: B 

Câu 5:  Bài hát Giải phóng Điện Biên là do nhạc sĩ nào sáng tác? 

A. Hoàng Vân 

B. Đỗ Nhuận 

C. Văn Cao      Đáp án: B 

Sự ra đời của bài Giải phóng Điện Biên đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận cho biết qua 

hồi ký của mình. Ông viết: "Ngày 7-5-1954, chúng tôi đang cuốc, rải đá, thì vào 

buổi chiều, một đồng chí liên lạc từ mặt trận đạp xe qua, reo to: “Mường Thanh 

địch hàng rồi! Giải phóng Điện Biên rồi”. Người tôi gai lên. Tất cả đoàn văn công 

ngừng tay cuốc, ôm nhau nhảy không cần nhạc đệm… Tôi lại đàn, lại hát. Đêm 
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hôm đó, tôi ngồi viết bên bếp nhà sàn đỏ lửa, thâu đêm, suốt sáng. Tay búng chiếc 

violin, mồm cứ y ỷ, sợ làm ồn anh em mất ngủ. Có mấy củ sắn lùi trong bếp than để 

bồi dưỡng đêm, tôi vừa viết, vừa bóc sắn ăn". 

b) Phần 2: “ Bức tranh bí ẩn” 

MC 2: Sau phần thi khởi động trên các đội đã có lửa chưa ạ? Vâng, ngay sau đây 

sẽ là một phần thi vô cùng gay cấn. Đó là phần “Bức tranh bí ẩn”. Bức tranh bí ẩn 

được 6 miếng ghép che kín. Lần lượt các đội sẽ mở miếng ghép. mỗi miếng ghép 

mang một thông điệp của bức tranh. Nếu đã mở ra    mà không có câu trả lời thì đội 

đó phải nói “Chuyển” để nhường quyền chọn cho đội bạn. 

- Gọi được tên bức tranh ở ngay miếng ghép đầu sẽ được 100 điểm. Sai  chỉ được 

đoán thông điệp mà không được gọi tên bức tranh. 

- Gọi tên bức tranh ở miếng ghép thứ 2 được 80 điểm và giảm dần 10 điểm ở các 

miếng ghép sau. 

- Đội không gọi được tên bức tranh sẽ co quyền đoán thông điệp. Mỗi thông điệp 10 

điểm.  

 Các bạn đã sẵn sàng chưa? Phần thi thứ 2 xin được bắt đầu 

c) Phần 3: “ Tài năng chiến sĩ ” 

MC 3: Chào mừng các bạn đến với phần thi “ Tài năng chiến sĩ”.  

Đúng như tên gọi của nó, ở phần thi này các chiến sĩ tí hon của chúng ta sẽ thể hiện 

tài năng của mình, đó là sự khéo léo, sáng tạo và năng khiếu của mình thông qua 

việc vẽ một bức chân dung về chú bộ đội trong vòng 5 phút, với đồ dùng đã được 

chuẩn bị sẵn. Kết thúc 5 phút BGK theo thang điểm đã có sẽ chấm điểm cho các 

bức tranh của các bạn. Các bạn đã nắm rõ yêu cầu của phần thi này chưa ạ? Các bạn 

đã sẵn sàng chưa ạ? Thời gian 5 phút dành cho các bạn bắt đầu. 

d) Phần 4: “Đoán ý đồng đội ” 

MC 4: Các bạn vừa trải qua phần thi tài năng chiến sĩ rất sôi động và hấp 

dẫn. Và ngay sau đây, các bạn cũng sẽ được tham gia vào phần thi sôi động và hấp 

dẫn không kém. Phần thi được mang tên: Đoán ý đồng đội. 

Luật chơi như sau:  
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    Lần lượt từng đội sẽ lên chơi. Trên màn hình sẽ hiện ra 9 bức tranh. Nhiệm vụ đặt 

ra là một bạn sẽ nhìn 9 bức tranh đó gợi ý cho 1 bạn trong đội trả lời, bạn còn lại sẽ 

ghi đáp án của đội mình vào bảng.Có thể bỏ qua nếu thấy khó và sau đó được quyền 

quay lại để gợi ý tiếp. Người trả lời sẽ phải quay lưng không được phép nhìn vào 

màn hình. Các bạn lưu ý không được dùng từ đồng nghĩa hoặc tiếng lóng để gợi 

ý.Chỉ được gợi ý bằng ngôn ngữ và động tác. hình thể. Mỗi bức tranh đúng sẽ ghi 

được 20 điểm cho đội mình. Điểm tối đa của phần thì này là 180 điểm 

Đội 1: xe tăng, súng trường, máy bay, mũ tai bèo, cờ Tổ quốc… 

Đội 2: kéo pháo, mũ cối, đèn bão, đại bác, máy bay trực thăng… 

e) Phần chơi dành cho khán giả:” Vui cùng khán giả”  

 MC 5 : Để thay đổi không khí cuộc chơi hôm nay.Chúng ta sẽ đến với phần chơi 

giành cho khán giả, có mười câu hỏi và những phần quà giành cho các bạn khi trả 

lời đúng 

Câu 1: Ý nghĩa tên Điện Biên Phủ là gì?  

Đáp án: "Điện" là vững chắc, "Biên" là biên giới. Có nghĩa là vùng biên giới  

vững chắc. 

Câu 2: Bạn hãy cho biết đây là bài hát nào? 

Đáp án: Chiến thắng Điện Biên 

Câu 3: Ai là trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị Geneve ( về Đông 

Dương) năm 1954? 

Đáp án: Phó Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng 

3. Kết thúc. 

- Cô giáo chủ nhiệm phát biểu ý kiến, tổng kết điểm của hội thi. 

- Phát biểu ý kiến của đại biểu tham dự. 

- Trao phần thưởng và chúc mững các đội thi  

Chiến thắng Điện Biên – lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu còn vang mãi 

trong lòng mỗi người dân Việt Nam, trong lòng thiếu nhi thủ đô hôm nay. Chúng 

em học sinh lớp 6A xin hứa sẽ cố gắng học thật chăm chỉ ngoan ngoãn để không 

phụ công những người anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. 
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4.2. Giáo án HĐGDNGLL trên PowerPoint 

CHỦ ĐIỂM: UỐNG ƯỚC NHỚ NGUỒN 

HỘI THI: TỰ HÀO CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN3 BIÊN 
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Sơ đồ 4.1: Lƣợc đồ về nội dung HDDGDNGLL 
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PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRONG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

 

Bảng 5.1. Tổng hợp kết quả học tập môn học Tâm lý học lứa tuổi - sư phạm và môn 

Giáo dục học đại cương của sinh viên trước TNSP vòng 2 

Môn học Mức độ 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

SL % SL % 

Tâm lý học 

lứa tuổi - 

sư phạm 

G 8 22,22 10 24,39 

K 12 33,33 14 34,14 

TB 16 44,45 20 48,78 

Yếu 0 0 0 0 

Giáo dục 

học đại 

cương 

G 7 19,44 9 21,95 

K 16 44,45 19 46,34 

TB 13 36,11 13 31,70 

Yếu 0 0 0 0 

 

TỔNG 

G 15 20,83 19 23,17 

K 28 38,89 34 41,46 

TB 29 40,27 32 39,02 

Yếu 0 0 0 0 
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Bảng 5.2: Tổng hợp từng kỹ năng thành phần trong kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL 

sinh viên đạt được sau TNSP nội dung 2 - vòng 2 

Nhóm KN Kỹ năng 
Nhóm TN Nhóm ĐC 

ĐTB TB ĐTB TB 

Nhóm kỹ 

năng nhận 

thức 

HĐGDNGLL  

KN tìm hiểu về HĐGDNGLL  3,07 8 2,84 7 

KN tìm hiểu, xử lý, sử dụng và 

lưu trữ thông tin 
2,98 10 2,45 11 

KN xác định điều kiện, phương 

tiện HĐGDNGLL  
2,81 11 2,42 12 

 

Nhóm kỹ 

năng thiết kế 

HĐGDNGLL  

KN xác định MTGD của 

HĐGDNGLL  
3,14 6 2,87 5 

KN xác định ND, HT của 

HĐGDNGLL 
3,29 2 2,98 3 

KN XD tiến trình  HĐGDNGLL 3,28 3 2,71 10 

Nhóm kỹ 

năng triển 

khai 

HĐGDNGLL  

KN hướng dẫn học sinh thực hiện 

HĐGDNGLL 
3,33 1 3,01 2 

KN quản lý, điều khiển 

HĐGDNGLL 
3,21 5 3,03 1 

KN giải quyết THSP trong 

HĐGDNGLL 
3,26 4 2,85 6 

 

Nhóm kỹ 

năng đánh 

giá 

HĐGDNGLL  

KN xây dựng tiêu chí đánh giá và 

thang đánh giá  HĐGDNGLL 
2,80 12 2,75 9 

KN hướng dẫn HS THCS đánh giá  

HĐGDNGLL 
3,06 9 2,89 4 

KN tổng kết kinh nghiệm 

HĐGDNGLL  
3,11 7 2,81 8 

  

 

 


