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THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nguyễn Hữu Nhã1
TÓM TẮT
Giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động có nhiều ưu thế trong thực hiện mục tiêu
giáo dục toàn diện cho học sinh và thực hiện phương châm “học đi đôi với hành”.
Qua nghiên cứu thực tế hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học
phổ thông huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, tác giả bài viết đề xuất các biện
pháp phù hợp, khả thi trong quản lý hoạt động này.
Từ khóa: Hoạt động, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quản lý hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp
1. Mở đầu
đích, có kế hoạch, có tổ chức được thực
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
hiện ngoài giờ học các môn trên lớp, là
lớp (HĐGDNGLL) là một nội dung
sự tiếp nối, bổ sung các hoạt động trên
giáo dục trong trường trung học phổ
lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực
thông (THPT), giữ vai trò quan trọng
tiễn nhằm hình thành và phát triển nhân
trong quá trình giáo dục toàn diện và
cách của HS.
góp phần hình thành, phát triển nhân
Điều 26 của Điều lệ trường trung
cách học sinh (HS). Tuy vậy, do nhiều
học cơ sở, trường THPT và trường
nguyên nhân khác nhau, HĐGDNGLL
trung học có nhiều cấp học ghi: “Hoạt
ở các trường THPT không phải lúc nào
động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao
cũng được quan tâm tổ chức, thực hiện.
gồm các hoạt động ngoại khóa về khoa
2. Các khái niệm
học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể
2.1. Hoạt động
thao, an toàn giao thông, phòng chống
Hoạt động đóng vai trò quyết định
tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo
đến sự hình thành và phát triển tâm lý
dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp,
và nhân cách của cá nhân thông qua hai
giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển
quá trình: quá trình đối tượng hóa và quá
toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; các
trình cụ thể hóa.
hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch,
Hoạt động là một trong những mặt
giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường,
cơ bản trong cuộc sống của con người.
hoạt động từ thiện và các hoạt động xã
Con người muốn tồn tại và phát triển
hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh
phải có hoạt động. Nếu hoạt động được
lý lứa tuổi học sinh” [1].
tổ chức một cách khoa học với các điều
2.3. Quản lý và quản lý hoạt động
kiện, phương tiện hoạt động tiên tiến,
giáo dục ngoài giờ lên lớp
phong phú, đa dạng thì cá nhân sẽ tích
Theo Harol Koontz, “quản lý là một
cực tham gia vào các hoạt động và sẽ có
nghệ thuật nhằm đạt được mục tiêu đã
nhiều cơ hội tốt cho sự phát triển.
đề ra thông qua việc điều khiển, chỉ
2.2. Hoạt động giáo dục ngoài giờ
huy, phối hợp, hướng dẫn hoạt động
lên lớp
của những người khác” [2].
HĐGDNGLL là hoạt động có mục
Theo tác giả Bùi Minh Hiền, “quản
1
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lý là sự tác động có tổ chức, có hướng
đích của chủ thể quản lý tới đối tượng
quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra” [3].
Tác giả Nguyễn Minh Đạo cho
rằng: “Quản lý là sự tác động, chỉ huy,
điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã
hội và hành vi hoạt động của con người
nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra” [4].
Như vậy, quản l HĐGDNGLL là
quá trình tác động liên tục có kế hoạch,
có tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra có định
hướng của chủ thể quản l lên khách thể
quản l trong HĐGDNGLL bằng một
hệ thống các nguyên tắc, có mục tiêu,
chương trình với những phương pháp,
biện pháp cụ thể nhằm phát huy tính
độc lập, tích cực, chủ động, sáng tạo để
th a mãn nhu cầu, nguyện vọng hoàn
thiện kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và
nhân cách, đạo đức của HS.
Ở trường THPT, HĐGDNGLL có
nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn
lý luận với thực tiễn bao gồm: các hoạt
động trải nghiệm khoa học kỹ thuật;
hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ,
vui chơi giải trí. HĐGDNGLL là các
hoạt động tập thể có ảnh hưởng mạnh
mẽ, sâu sắc đến đời sống tình cảm của
HS. HĐGDNGLL là môi trường rèn
luyện phẩm chất, nhân cách tài năng,
hình thành thiên hướng cho HS. Qua
HĐGDNGLL, các mối quan hệ giữa
con người với con người, với xã hội,
thiên nhiên và môi trường được hình
thành và cụ thể hóa. HĐGDNGLL là
môi trường tốt cho việc phát triển nhân
cách cho HS, là điều kiện tốt nhất để
các em phát huy vai trò chủ thể, chủ
động sáng tạo trong quá trình rèn luyện
và học tập, góp phần hình thành tình
cảm và niềm tin đúng đắn.
Ngoài ra, HĐGDNGLL giúp HS
nâng cao hiểu biết về các giá trị truyền
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thống quý báu của dân tộc, hiểu và tiếp
thu các giá trị tốt đẹp của nhân loại,
củng cố, bổ sung, nâng cao và mở rộng
các kiến thức trên lớp, có trách nhiệm
với bản thân, gia đình nhà trường và xã
hội, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp cho
tương lai. HĐGDNGLL giúp HS củng
cố vững chắc các kỹ năng cơ bản đã
được rèn luyện, trên cơ sở đó tiếp tục
rèn luyện các kỹ năng và phát triển các
năng lực chủ yếu như: năng lực giao
tiếp, năng lực thích ứng, năng lực tự
hoàn thiện, năng lực tổ chức, năng lực
hợp tác.
Để thực hiện tốt các HĐGDNGLL
ở trường THPT trong giai đoạn hiện
nay, tập thể cán bộ quản lý (CBQL),
giáo viên (GV) và HS phải có nhận thức
đúng đắn về vai trò, vị trí của
HĐGDNGLL; phải được tập huấn, am
hiểu các nội dung, phương pháp giáo
dục ngoài giờ lên lớp, sử dụng đa dạng
các hình thức tổ chức HĐGDNGLL…
2. Thực trạng về quản lý hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trƣờng trung học phổ thông huyện
Phong Điền, thành phố Cần Thơ
2.1. Thực trạng hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp
- Về nhận thức sự cần thiết, tầm
quan trọng của hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp: Trong hai năm học
2017-2018 và 2018-2019, tác giả đã
tiến hành khảo sát các HĐGDNGLL ở
2/2 trường THPT huyện Phong Điền,
thành phố Cần Thơ. Khảo sát được tiến
hành trên 30 CBQL, 100 GV, 40 cha
mẹ học sinh (CMHS) và 200 HS.
Tác giả sử dụng công thức tính
điểm trung bình để đo kết quả khảo sát:
4 A  3B  2C  D
ĐTB =
.
N
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Trong đó, A, B, C và D lần lượt là
số ý kiến chọn: Điểm 4 cho rất quan
trọng/rất cần thiết; điểm 3 cho quan
trọng/cần thiết; điểm 2 cho ít quan
trọng/ít cần thiết và điểm 1 cho không
quan trọng/không cần thiết. N là tổng số
người được h i.

Đánh giá mức độ quan trọng của
từng yếu tố căn cứ vào giá trị điểm trung
bình (ĐTB) của yếu tố đó: từ 3,1 đến
4,0: rất quan trọng/rất cần thiết; từ 2,1
đến 3,0: quan trọng/cần thiết; từ 1,1 đến
2,0 ít quan trọng/ít cần thiết; từ 0,0 đến
1,0 không quan trọng/không cần thiết.
Kết quả khảo sát thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1: Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về
sự cần thiết của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường THPT

Đối tƣợng
khảo sát
Cán bộ quản lý
Giáo viên
Học sinh
Cha mẹ học sinh

Rất cần
thiết
SL
%
13
43,3
32
32
69
34,5
12
30

Cần thiết
SL
15
59
94
14

Ít cần thiết

%
50
59
47
35

SL
2
9
31
11

%
6,7
9
15,5
27,5

ĐTB

Không cần
thiết
SL
%
0
0
0
0
6
3
3
7,5

3,3
3,2
3,1
2,9

Phần lớn CBQL, GV, HS, CMHS
cần thiết và có từ 3 đến 7,5% HS,
được h i cho rằng HĐGDNGLL trong
CMHS cho rằng không cần thiết.
nhà trường là rất cần thiết hoặc cần thiết
- Mức độ nhận thức của HS:
góp phần quan trọng trong việc thực
Khảo sát tiến hành trên 200 HS ở
hiện mục tiêu giáo dục HS; không ít
2/2 trường THPT, kết quả trình bày
CBQL, GV, HS và CMHS cho rằng ít
trong bảng 2.
Bảng 2: Mức độ nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Nội dung
1. Củng cố, bổ sung, mở rộng
và nâng cao kiến thức đã học
trên lớp
2. Hình thành chuẩn mực
đạo đức, rèn luyện hành vi
đạo đức
3. Phát huy kỹ năng cá nhân
(giao tiếp, tự quản, hòa nhập,
nhận xét, đánh giá,...)
4. Hiểu biết về các giá trị
truyền thống của dân tộc, các
vấn đề có tính thời đại
5. Vui chơi, giải trí lành mạnh

Rất cần
thiết
SL
%

Cần thiết

Ít cần thiết

SL

%

SL

%

77

38,5

91

45,5

21

10,5

11

5,5

3,3

96

48

78

39

16

8

10

6

3,3

103

51,5

84

42

8

4

5

2,5

3,5

77

38,5

92

46

17

8,5

14

7

2,9

103

51,5

81

40,5

12

6

4

2

3,6

Kết quả khảo sát cho thấy đa số HS
quan tâm đến các ích lợi của
HĐGDNGLL; thứ nhất là vui chơi; thứ

Không
cần thiết
SL %

ĐTB

hai là giao tiếp, hòa nhập; thứ ba là mở
rộng kiến thức, rèn luyện đạo đức. Qua
trao đổi và quan sát, tác giả cũng nhận
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thấy HS phần lớn đều thích nhà trường
nâng cao kiến thức đã học trên lớp thì
tổ chức các hoạt động vui chơi để các
các hoạt động còn là sân chơi lành
em tham gia. Áp lực về chương trình và
mạnh, bổ ích giúp các em thư giãn, hồi
nội dung học tập, thi cử càng làm cho
phục sức kh e để học tập và rèn luyện
các em mong muốn nhà trường tổ chức
tốt hơn.
nhiều hoạt động hơn nhằm giải t a
- Thực trạng các hoạt động giáo
những căng thẳng. Phần lớn HS cho
dục ngoài giờ lên lớp:
rằng khi tham gia các hoạt động, bên
Khảo sát tiến hành trên 30 CBQL,
cạnh việc phát huy những kỹ năng cá
100 GV của 4/4 trường THPT với kết
nhân; củng cố, bổ sung, mở rộng và
quả trình bày trong bảng 3.
Bảng 3: Mức độ thực hiện nội dung giáo dục thông qua các loại hình
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Loại hình hoạt động

Mức độ thực hiện
Thƣờng Thỉnh
Không
xuyên
thoảng bao giờ

Luôn
luôn

1. Hoạt động chính trị, xã hội
và nhân văn
2. Hoạt động văn hóa nghệ thuật
3. Hoạt động thể dục thể thao
4. Hoạt động lao động, khoa
học, kỹ thuật, hướng nghiệp
5. Hoạt động vui chơi, giải trí
6. Hoạt động hành quân về
nguồn, cắm trại, tình nguyện

ĐTB

Thứ
bậc

5

87

38

0

2,7

6

76
45

75
67

5
18

0
0

3,5
3,2

1
2

39

71

20

0

3,1

3

32

69

29

0

3,0

4

4

101

25

0

2,8

5

HĐGDNGLL thông qua các loại
hình được các trường triển khai thực
hiện. Tuy nhiên, mức độ thực hiện
không đồng đều giữa các loại hình. Có
những nội dung thực hiện ở mức
thường xuyên và luôn luôn cao như:
hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể
thao. Nhưng cũng có những loại hình

thực hiện ở mức trung bình như: hoạt
động chính trị, xã hội và nhân văn.
- Thực trạng kết quả hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp:
Tác giả đã tiến hành khảo sát hiệu
quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp của 4/4 trường THPT huyện Phong
Điền với 30 CBQL, 100 GV. Kết quả
được trình bày trong bảng 4.
Bảng 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (đơn vị %)

1

Mức độ
đánh giá
Cao

2

Tương đối cao

3
4

Trung bình
Thấp

TT

Cán bộ quản lý

Giáo viên
chủ nghiệm

Giáo viên
bộ môn

Học
sinh

0

5,3

4,5

4,5

54,3
45,7
0

59,7
25,3
9,7

57,5
33,6
4,4

43,5
36,9
15,1

Kết quả bảng 4 cho thấy đánh giá
của CBQL và GV có chênh lệch nhau
tương đối. HS đánh giá thấp về hiệu quả

HĐGDNGLL: có đến 36,9% ý kiến cho
rằng kết quả chỉ đạt mức trung bình và
15,1% ý kiến cho rằng hiệu quả hoạt
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động này thấp. Theo ý kiến của giáo
Khảo sát được tiến hành trên 30
viên chủ nhiệm, nguyên nhân của kết
CBQL, 40 GV và 30 cán bộ đoàn thể,
quả này là do nội dung sinh hoạt không
các đại diện tập thể. Kết quả cho thấy
phù hợp với tâm lý lứa tuổi thanh niên,
các chức năng quản l HĐGDNGLL
hình thức sinh hoạt chưa phong phú, HS
của các trường đựợc thực hiện khá tốt.
còn dành nhiều thời gian học thêm.
Tuy vậy, chức năng chỉ đạo thực hiện
2.2. Thực trạng quản lý hoạt
còn hạn chế, nhất là chỉ đạo sự tham gia
động giáo dục ngoài giờ lên lớp
của các lực lượng giáo dục trong nhà
- Thực trạng thực hiện các chức
trường đối với HĐGDNGLL.
năng quản lý hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp:
Bảng 5: Sự tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các
lực lượng giáo dục trong nhà trường (N=100)
Các lực lƣợng giáo dục
trong nhà trƣờng
1. Công đoàn trường
2. Đoàn Thanh niên trường
3. Giáo viên chủ nhiệm
4. Tập thể giáo viên nhà trường
5. Tập thể lớp

Luôn
luôn
5
38
85
14
76

Mức độ tham gia
Thƣờng Thỉnh
xuyên
thoảng
56
29
57
5
15
0
62
24
24
0

Không
bao giờ
15
0
0
0
0

ĐTB

Thứ
bậc

2,6
3,3
3,9
2,9
3,8

5
3
1
4
2

HDGDNG LL ở trường THPT. Tổ chức
các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, sinh
hoạt hội đồng trường, sinh hoạt chuyên
môn… về HĐGDNGLL.
Cử GV tham gia các lớp bồi
dưỡng, tập huấn, hiệu trưởng cần làm
cho mỗi giáo viên chủ nhiệm nắm thật
vững vị trí, vai trò và tầm quan trọng
của HĐGDNGLL, tác động của nó đối
với việc hình thành và phát triển nhân
cách của HS, GV có kỹ năng cần thiết
về HĐGDNGLL.
3.2. Đổi mới phương pháp, đa
đạng hóa các hình thức tổ chức hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Đa dạng hóa nội dung và hình thức
tổ chức HĐGDNGLL một cách có hiệu
quả nhằm giáo dục đạo đức, rèn luyện
năng lực hoạt động và hiểu biết về các
vấn đề xã hội cho HS. Đa dạng hóa nội
dung và hình thức phải đảm bảo tính hệ
thống, tính liên tục, tính kế thừa, tính

Bảng 5 cho thấy, thực trạng tham gia
HĐGDNGLL của các lực lượng giáo
dục trong nhà trường như sau: “Giáo
viên chủ nhiệm” (ĐTB = 3,9 xếp thứ 1),
“Tập thể lớp” (ĐTB = 3,8 xếp thứ 2),
“Đoàn Thanh niên trường” xếp thứ 3,
“Tập thể giáo viên nhà trường” xếp thứ 4
và “Công đoàn trường” (ĐTB = 2,6 xếp
thứ 5) là lực lượng tham gia thấp nhất.
3. Các biện pháp quản lý hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trƣờng trung học phổ thông huyện
Phong Điền, thành phố CầnThơ
3.1. Nâng cao nhận thức của cán
bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh
và học sinh về hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp cho học sinh trung
học phổ thông
Tổ chức tuyên truyền cho CB, GV
các văn bản của Đảng, các quy định của
Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về mục tiêu, yêu cầu, nội dung
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toàn diện… nhằm phát huy tính chủ
động, sáng tạo, tích cực HS. Hình thức
và nội dung HĐGDNGLL phong phú,
đa dạng, hấp dẫn sẽ tập hợp và lôi cuốn
HS tham gia.
Tổ chức HĐGDNGLL với nhiều
hình thức đa dạng, phong phú như: tọa
đàm; biểu diễn văn nghệ; giao lưu; cắm
trại; dạ hội; hoạt động tư vấn; diễn đàn,…
3.3. Tăng cường công tác chỉ đạo
phối hợp các lực lượng giáo dục trong,
ngoài nhà trường tham gia hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tổ chức cho GV chuyên trách và
GV chủ nhiệm, lãnh đạo các đoàn thể,
tập thể trong nhà trường tham gia đầy
đủ các đợt tập huấn về HĐGDNGLL do
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục
và Đào tạo tổ chức. Trên cơ sở đó giúp
họ có nhận thức đầy đủ đúng đắn về
HĐGDNGLL cũng như hiểu rõ về nội
dung, chương trình, kỹ năng tổ chức
một số hoạt động nhất định. Bên cạnh
đó, hiệu trưởng cần mời các chuyên gia
HĐGDNGLL về tập huấn kỹ năng tổ
chức các hoạt động giáo dục như dã
ngoại, cắm trại, kỹ năng sinh hoạt tập
thể, tổ chức tọa đàm, hội thi. Từ đó,
hiệu trưởng phân công cho tổ chức, cá
nhân, phối hợp các lực lượng giáo dục
cùng thực hiện.
3.4. Tăng cường công tác phối hợp
giữa các lực lượng giáo dục ngoài giờ
lên lớp
Công tác phối hợp giữa các lực
lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường nếu thực hiện chặt chẽ sẽ tạo nên
một sức mạnh tốt nhất trong quá trình
giáo dục HS và đây cũng là yêu cầu tất
yếu khi nhà trường tổ chức
HĐGDNGLL. Hiệu trưởng các trường
học cần quan tâm đẩy mạnh việc phối
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hợp giữa các lực lượng giáo dục trong
và ngoài nhà trường.
Trong
công
tác
chỉ
đạo
HĐGDNGLL, hiệu trưởng cần căn cứ
trên mục tiêu, nhiệm vụ của
HĐGDNGLL để xác định nội dung và
lực lượng phối hợp một cách phù hợp.
Cụ thể như: Nhà trường phối hợp với
CMHS, các Ban đại diện CMHS trong
quá trình tổ chức các HĐGDNGLL
nhằm huy động tốt sự hỗ trợ ủng hộ,
đồng thời kết hợp trong việc chuẩn bị,
tổ chức và đánh giá kết quả đối với các
HĐGDNGLL. Cần làm tốt công tác vận
động để Ban đại diện CMHS nhận thức
được tầm quan trọng của HĐGDNGLL
đối với việc hình thành và phát triển
nhân các toàn diện của HS, giúp họ thấy
rõ trách nhiệm của mình trong việc hỗ
trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức
hoạt động.
Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại
giữa hiệu trưởng với CMHS và GV để
kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư,
nguyện vọng và các vướng mắc phát
sinh, kịp thời giải khó khăn cho HS, GV.
Phải thường xuyên tuyên truyền,
giáo dục GV, HS tham gia tốt các hoạt
động, các phong trào tại địa phương,
chấp hành tốt pháp luật, góp phần cùng
địa phương xây dựng đạt các tiêu chí
văn minh đô thị. Thông qua các tổ chức
đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên
truyền, kêu gọi các thành viên trong hệ
thống tăng cường giáo dục, quản lý con,
em; khuyến khích, nhắc nhở và tạo điều
kiện để con, em tham gia các hoạt động
giáo dục của nhà trường.
3.5. Cải tiến công tác kiểm tra,
đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp
Kiểm tra, đánh giá là một trong
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ngừng cải tiến, đổi mới phương pháp
đánh giá.
Sau khi kiểm tra, đánh giá phải kịp
thời rút kinh nghiệm, có những hình thức
động viên, khen thưởng cho những tập
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng
thời có những hình thức xử l đối với
những tập thể và cá nhân không thực
hiện tốt hoạt động này, rút ra được
những bài học kinh nghiệm, cải tiến
nâng cao chất lượng hoạt động tiếp theo.
Như vậy, kiểm tra, đánh giá là một
nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản
lý HĐGDNGLL. Trong hoạt động có thể
có sự tham gia của các lực lượng giáo dục
ngoài nhà trường, thời gian và địa điểm tổ
chức thường không cố định, nên trong
công tác kiểm tra, đánh giá cũng có
những khó khăn nhất định. Do đó, việc
cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức
kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL đạt kết
quả và chất lượng là việc làm có nghĩa
quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả
HĐGDNGLL. Căn cứ trên những kết quả
của công tác kiểm tra, đánh giá, việc đẩy
mạnh công tác thi đua khen thưởng sẽ tạo
được động lực quan trọng thúc đẩy HS và
GV tích cực, nhiệt tình tham gia
HĐGDNGLL, từ đó cũng góp phần lớn
trong việc nâng cao hiệu quả của
HĐGDNGLL.
4. Kết luận
Qua nghiên cứu, khảo sát, tác giả
nhận thấy đa số các trường đã nhận thức
được sự cần thiết của HĐGDNGLL,
xác định được vai trò của trường, của
các bộ phận và cá nhân tham gia thực
hiện. Tuy vậy, nhiều CBQL, GV,
CMHS và HS các trường chưa thật sự
quan tâm đúng mức đến hoạt động này,
nhất là hiện nay nhiều HS không có
điều kiện gắn kết kiến thức với thực tế,

những nhiệm vụ quan trọng. Kiểm tra
và đánh giá là khâu cuối cùng của quá
trình tổ chức HĐGDNGLL. Hình thức
kiểm tra HĐGDNGLL bao gồm: kiểm tra
đột xuất, kiểm tra định kỳ theo kế hoạch,
nghe báo cáo, dự giờ các buổi sinh hoạt,
dự các buổi hoạt động…
Đối với GV kiểm tra kế hoạch thực
hiện HĐGDNGLL theo chủ điểm của
tháng, kiểm tra xem GV lựa chọn nội
dung hoạt động có phù hợp với đối
tượng hay không. Hình thức đảm bảo
phát huy được tính tích cực, chủ động,
sáng tạo của HS và kết quả của hoạt
động. Trong quá trình kiểm tra cần phải
kiểm tra giáo án của GV vì trong giáo
án thể hiện rõ mục tiêu, nội dung và
hình thức hoạt động của thầy và trò.
Kiểm tra hồ sơ, sổ sách. Hồ sơ sổ sách
đảm bảo đúng quy định, có kế hoạch
hoạt động; có ghi nhận thành tích của
tập thể, cá nhân cũng như ghi nhận
những trường hợp HS tham gia hoạt
động không tốt.
Đối với HS, kiểm tra hoạt động của
HS thông qua các buổi dự giờ thăm lớp,
thông qua các buổi hoạt động. Trong quá
trình đánh giá HS cần chú ý kết quả về
mặt nhận thức, các em đã nâng cao được
hiểu biết nào trong quá trình tham gia
vào các hoạt động, đã rèn luyện được
những kỹ năng nào sau khi tham gia các
hoạt động, chú ý tới hoạt động tập thể,
sự hứng thú được thể hiện thông qua
việc tham gia một cách tích cực, chủ
động và sáng tạo vào hoạt động.
Trong quá trình đánh giá phải đảm
bảo được tính khách quan, tính toàn
diện, tính hiệu quả, tính hệ thống, công
bằng, tránh tình trạng nể nang, định
kiến. Phải tổ chức kiểm tra đánh giá
thường xuyên, liên tục, đồng thời không
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thiếu kém về kỹ năng sống... Vì vậy,
công tác quản l HĐGDNGLL là một
nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết mang
tính chiến lược lâu dài đối với các nhà
trường hiện nay.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu,
tác giả đề xuất các biện pháp khả thi, cấp
thiết về HĐGDNGLL ở các trường
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THPT huyện Phong Điền, thành phố
Cần Thơ. Các biện pháp đề xuất cần
được tiến hành thực hiện đồng bộ để
góp phần nâng cao chất lượng
HĐGDNGLL cho HS THPT huyện
Phong Điền, thành phố Cần Thơ trong
giai đoạn hiện nay.
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ABSTRACT
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