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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
NĂM HỌC 2017 - 2018
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của UBND
tỉnh Hà Giang về việc “Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà
Giang”;
Căn cứ văn bản số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc
hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Tỉnh
Hà Giang;
Trường THCS&THPT Nà Chì xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Tổng số lớp: 19 lớp.
- Tổng số học sinh: 550 học sinh.
- Tổng số CBGV: 51
- Số tổ: 05 tổ.
II. MỤC TIÊU:
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo trong hoạt động chuyên môn của Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Giang.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động được tổ chức ngoài
giờ học của các môn học ở trên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự nối
tiếp hoạt động dạy và học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên
sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh. Nhằm củng cố khắc sâu
kiến thức các môn học. Rèn luyện kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh và có
những thái độ đúng đắn hơn đối với cuộc sống.
*. Chuyên đề:
+ Nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.
+ Thông qua các chuyên đề để giúp giáo viên quán triệt thống nhất cao cũng
như nâng cao phương pháp dạy học.
*. Hoạt động ngoại khoá:
+ Thông qua hoạt động ngoại khoá để giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc
biệt là những vấn đề cấp bách như: an toàn giao thông, phòng chống các loại bệnh
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đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, phòng ngừa bệnh quai bị, bảo vệ môi trường, phòng
chống các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường, truyền thống địa phương...
III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
*. Hoạt động GDNGLL:
+Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.
*. Chuyên đề:
+ Đầu năm: Tổ chuyên môn lựa chọn chuyên đề, BGH xem xét quyết định thực
hiện.
+ Trong các tháng đầu của năm học các Tổ sẽ mở chuyên đề, góp ý và đi đến
thống nhất chung theo mục tiêu đó.
*. Ngoại khoá:
+ BGH xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với sự chỉ đạo của chuyên môn.
+ Các bài ngoại khoá thường lồng ghép trong các tiết sinh hoạt đầu tuần, tất cả
thầy cô giáo và học sinh đều tham dự.
+ Học sinh nghe báo cáo, ghi chép và làm thu hoạch theo yêu cầu đặt ra.
+ Học sinh đi tham quan thực tế.
IV.NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động ngoài gìơ lên lớp:
Khối THCS:
THÁNG

9

10
11

CHỦ ĐIỂM

Truyền thống
nhà trường

Chăm ngoan
học giỏi
Tôn sư
trọng đạo

12

Uống nước
nhớ nguồn

1 và 2

Mừng đảng
mừng xuân

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới; hưởng
ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”
- Tìm hiểu về truyền thống của nhà trường.
- Trao đổi về nhiệm vụ của hs cuối cấp THCS, hưởng
ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực”
- Thi viết, vẽ ca ngợi trường thống nhà trường. nghe
nói chuyện về phương hướng và chỉ tiêu phát triển
kinh tế, xã hội ở huyện hoặc ở tỉnh.
- Lễ đăng ký thi đua học tốt.
- Sinh hoạt chủ đề “em là nhà khoa học”.
- Lễ đăng kí ”tuần học tốt tháng học tốt”
- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11
- Thảo luận về chủ đề: “thanh niên phát huy truyền
thống cách mạng của dân tộc”.
- Hội vui học tập.
- Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước.
- Trồng cây lưu niệm.
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Tiến bước
lên đoàn

4

Hoà bình và
hữu nghị

5

Bác Hồ
kính yêu

6 +7
và 8

Hè vui, khỏe và
bổ ích

- Giao lưu với đảng viên của địa phương.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng đảng, mừng xuân.
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 26/3. mô tả một nghề
mà em hiểu biết.
- Thảo luận kế hoạch chuẩn bị hội trại 26 – 3 hoặc
hoạt động kỉ niệm ngày thành lập đoàn.
- Tổ chức diễn đàn thanh niên về chủ đề “hòa bình và
hữu nghị”. thi tìm hiểu về “công ước quyền trẻ em của
liên hợp quốc”
- Tổ chức hội vui học tập.
- Thảo luận về chủ đề “bác hồ với thanh niên”
- Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày sinh nhật bác 19/5.
- Thi khéo tay hay làm.
- Câu lạc bộ “Hướng nghiệp”.
- Hội trại tổng kết hè.
- Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng.
- Hoạt động thể dục thể thao: Bóng đá, cầu lông, thể
dục nhịp điệu.
- Hoạt động văn nghệ.
- Hoạt động tham quan, du lịch.
- Hoạt động nhân đạo, từ thiện.
- Hoạt động xã hội.

Khối THPT:
Tháng

Chủ điểm

Mục tiêu giáo dục

Người thực
hiện

- Hiểu được vị trí vai trò của thanh niên học
sinh THPT trong sự nghiệp CNH – HĐH
đất nước.
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Thanh niên
học tập, rèn
-Tự hào và yêu mến trường.
luyện vì
nghiệp CNH -Tiếp tục phát động phong trào thi đua
HĐH đất nước
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực”

GV

- Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu.
10

Thanh niên - Rèn luyện kỹ năng, phương pháp học tập
với tình bạn, đúng đắn.
tình yêu và
- Biết giúp đỡ nhau trong học tập.
gia đình

GV

3

- Hiểu được công lao to lớn của thầy cô
giáo, xác định trách nhiệm, bổn phận của
người học sinh.
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Thanh niên
với truyền - Có thái độ biết ơn và kính trọng thầy cô
thống hiếu giáo.
học và tôn sư
trọng đạo - Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có
văn hoá trong giao tiếp với thầy cô giáo.

Thanh niên
với sự nghiệp
xây dựng và
bảo vệ Tổ
quốc

GV

- Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, về
anh bộ đội cụ Hồ.
- Có ý thức tự hào, tôn trọng truyền thống
dân tộc.

GV

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dân
tộc.
- Hiểu được vai trò và công ơn của Đảng
CSVN đối với quê hương đất nước.

1& 2

Mừng Đảng - Nâng cao lòng yêu quê hương đất nước.
mừng Xuân -Thực hiện lối sống có văn hoá, tích cực
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dâ tộc.

GV

3

Thanh niên - Hiểu mục đích, nhiệm vụ về vấn đề lập
với vấn đề lập nghiệp.
nghiệp
- Hiểu và lựa chọn được các ngành nghề.

GV

- Mở rộng hiểu biết về những vấn đề toàn
cầu như: Hoà bình, sự phát triển của nhân
loại, những vi sản của thế giới
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Thanh niên
với Hoà bình, - Rèn luyện kỹ năng hành động và ứng xử
hữu nghị và cơ bản.
hợp tác
- Rèn luyện thái độ tôn trọng, lịch sự khi
giao tiếp với mọi người.

Thanh niên

- Hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của

GV

GV
4

với Bác Hồ
kính yêu

Bác Hồ trong công cuộc Cách mạng của
dân tộc, về tình cảm của Bác Hồ đối với
thiếu nhi.
- Kính trọng và biết ơn công lao của Bác
Hồ.
- Tích cực học tập lập thành tích dâng lên
Bác.

V.CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU:
- Hoạt động GD NGLL: GV giảng dạy phải tổ chức đúng quy định, không
được lấy tiết HĐNGLL để phục vụ cho tiết dạy chuyên môn. Dạy phải có kế hoạch
cụ thể, tuyệt đối không dạy sai chủ điểm trong từng tháng. Tổ chuyên môn phải kiểm
tra kế hoạch HĐNGLL hàng tháng.
- Chuyên đề: Thực hiện thống nhất theo PPCT và tiến hành tổ chức thực hiện
đúng kế hoạch đã xây dựng.
- Các cá nhân liên hệ các bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, các
dụng cụ kể cả kinh phí để phục vụ cho hoạt động.
- Giáo viên chủ nhiê ̣m các lớp trực tiế p giảng da ̣y HĐNGLL của lớp mình.
- BGH thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện, có sơ tổng kết
rút kinh nghiệm cụ thể cho từng hoạt động.
Trên đây là kế hoạch dạy học HĐNGLL của Trường THCS&THPT Nà Chì
năm học 2017 – 2018./.
Nơi nhận;
- Hiệu trưởng (để theo dõi);
- Các P.HT (để thực hiện);
- CBGV toàn trường;
- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Thức
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