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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp  

Năm học 2018-2019 
 

Thực hiện theo phân công của Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm 

về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo phân công của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

năm học 2018 - 2019, Ban chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch hoạt 

động giáo dục Ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) năm học 2018-2019 với những 

nội dung, yêu cầu cơ bản sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) là một trong các 

hoạt động rèn luyện được tổ chức trong nhà trường. Đó là những hoạt động giáo 

dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa. HĐGDNGLL là sự tiếp nối, 

bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết thực tiễn, 

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

cảm, niềm tin đúng đắn ở học sinh. HĐGDNGLL ở trường THPT nhằm giúp 

học sinh: 

a. Nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu 

những giá trị tốt đẹp của nhân loại; bổ sung, củng cố, mở rộng kiến thức được 

học trên lớp; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; định 

hướng nghề nghiệp cho bản thân. 

b. Củng cố vững chắc các kỹ năng cơ bản được rèn luyện từ lớp, trên 

cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như: năng lực tự 

hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị - 

xã hội, năng lực tổ chức quản lý, năng lực hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

c. Có thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết phân 

biệt, đánh giá để tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân mình và người khác trước 

các vấn đề của cuộc sống của xã hội. 

d. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03 

tháng 6 năm 2016 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc triển khai kế hoạch 

xây dựng người Cần Thơ ‘Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh 

lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ chính trị về 

xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ Công nghiệp hoá – 

Hiện đại hoá đất nước. 
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2. Yêu cầu:  

- Xác định rõ vị trí, vai trò của hoạt động NGLL trong trường phổ thông. 

- Tổ chức thực hiện HĐNGLL cho học sinh theo chương trình và tài liệu 

hướng dẫn của Bộ GDĐT, có bổ sung những đặc thù của địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện nội dung HĐNGLL với thời lượng 18 tiết/ năm học; 

được bố trí 02 tiết/ tháng theo kế hoạch daỵ học của nhà trường.  

- Huy động các lực lượng trong nhà trường tham gia thực hiện công tác 

Giáo dục NGLL: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Các tổ chuyên môn, 

Ban đại diện Cha mẹ học sinh, GVCN, Giám thị Khối,… tăng cường giáo dục 

cho học sinh để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những quy định và nâng cao 

chất lượng giáo dục. 

II. BAN CHỈ ĐẠO: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

- Trưởng ban: Thầy Trịnh Ngọc Tuấn - P. BT Đảng uỷ, P. Hiệu trưởng 

- Phó trưởng ban: 

+ Cô Lê Di Thanh     - P. Hiệu trưởng chuyên môn 

+ Thầy Trần Minh Xuân   - P. Hiệu trưởng Cơ sở vật chất 

+ Thầy Cao Đăng Tân    - Bí thư Đoàn trường 

- Các Uỷ viên:  

+ Cô Lâm Thị Trúc Ly   - P. Bí thư Đoàn trường 

+ Cô Phạm Thuỳ Dương   - P. Bí Thư Đoàn trường 

+ Các thành viên trong: BCH Đoàn trường; BCH Hội LHTN trường; Chi 

đoàn giáo viên;  

+ GVCN; Giám thị khối, bảo vệ. 

2. Phân công cụ thể: 

2.1. Trưởng ban (Thầy Trịnh Ngọc Tuấn - P. Bí Thư Đảng uỷ, P. Hiệu 

trưởng): Phụ trách chung, chỉ đạo xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL. Phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng chương trình, đánh giá việc 

thực hiện các hoạt động và báo cáo Lãnh đạo Sở Giáo dục. 

2.2. Phó Trưởng ban:  

- Cô Lê Di Thanh (Phó hiệu trưởng): Hỗ trợ chỉ đạo các nội dung chuyên 

môn trong các buổi sinh hoạt. 

- Thầy Trần Minh Xuân (Phó hiệu trưởng): Hỗ trợ chỉ đạo, bố trí, sắp 

xếp cơ sở vật chất, chuẩn bị âm thanh cho các buổi sinh hoạt. 

- Thầy Cao Đăng Tân (Bí Thư ĐTN Trường): Tổ chức thực hiện các 

chương trình hoạt động NGLL; kiểm tra thống nhất nội dung tuyên truyền; lập 

dự trù kinh phí năm. 
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2.3. Các Thành viên: 

- Cô Phạm Thuỳ Dương (P.BT ĐTN trường): Phụ trách chung Khối 10. 

- Cô Lâm Thị Trúc Ly (P. BT ĐTN trường): Phụ trách chung Khối 12. 

- Cô Lê Thị Thuý Hằng, Cô Thái Thanh Thanh (UV. BCH ĐTN): Phụ 

trách chung Khối 11. 

- Nhiệm vụ: 

+ Phụ trách phân công các Chi đoàn lớp tham gia hoạt động, phối hợp tổ 

chức tốt hoạt động theo kế hoạch. 

+ Đánh giá, nhận xét vào sổ ghi bài hoạt động Ngoài giờ lên lớp. 

+ Tổng hợp kết quả hoạt động NGLL của Khối phụ trách báo cáo đồng 

chí Cao Đăng Tân - Phó trưởng ban bằng văn bản sau mỗi tháng. 

          2.4. Các ủy viên gồm các Tổ trưởng chuyên môn: Xây dựng kế hoạch  

lồng ghép, tích hợp các nội dung của HĐGDNGLL trong tháng chuyên môn. 

          2.5. Các ủy viên gồm thành viên BCH Đoàn trường; BCH Hội LHTN 

trường; Chi đoàn giáo viên, Giám thị khối: Phối hợp Ban tổ chức cho học 

sinh thực hiện các giờ HĐGDNGLL theo chủ đề hoạt động trong tháng và nội 

dung quy định trong chương trình.  

 2.6. GVCN: Quán triệt và động viên học sinh lớp mình tích cực tham gia 

các hoạt động GDNGLL với quy mô toàn trường. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HĐNGLL: (18 tiết) 

Chủ đề Nội dung hoạt động 
Thời 

lượng 

Tháng 9 

Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

2 tiết 
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường; ý thức tuân thủ các quy định 

về trật tự ATGT 

Tháng 10 Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. 2 tiết 

Tháng 11 
Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo; Tiểu 

sử AHLS Châu Văn Liêm 
2 tiết 

Tháng 12 

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

2 tiết 

Giáo dục phòng chống HIV/AIDS, ma tuý và các tệ nạn xã hội 

Tháng 01 Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc 2 tiết 
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Chủ đề Nội dung hoạt động 
Thời 

lượng 

Tháng 02 
Thanh niên với lý tưởng cách mạng 

2 tiết 
Tấm gương anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn 

Tháng 3 Thanh niên với vấn đề lập nghiệp; định hướng nghề nghiệp 2 tiết 

Tháng 4 Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác 2 tiết 

Tháng 5 
Thanh niên với Bác Hồ; Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
2 tiết 

Tháng 

6,7,8 

Mùa Hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng (Tháng 6,7,8); Giáo 

dục phòng chống tác hại của Game online 
2 tiết 

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG: 

1. Mục tiêu đánh giá: 

- Đánh giá nhận thức của học sinh về các vấn đề trong chương trình, về 

các năng lực mà học sinh cần rèn luyện. 

- Động viên, khích lệ tinh thần tham gia các hoạt động tập thể, phấn đấu 

vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ của học sinh. 

2. Nội dung đánh giá:  

- Đánh giá cá nhân: 

+ Đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề mà nội dung hoạt động cần 

chuyển tải. 

+ Đánh giá về ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động tập thể. 

+ Đánh giá hiệu quả đóng góp của bản thân vào việc tổ chức thực hiện 

các hoạt động. 

3. Quy trình đánh giá: 

- Đối với đánh giá cá nhân học sinh, GVCN đánh giá xếp loại sau mỗi 

hoạt động, cuối tháng căn cứ xếp hạnh kiểm. 

- Đối với đánh giá tập thể lớp HĐGDNGLL dưới sân trường: Được đánh 

giá vào Sổ ghi đầu bài từng tháng và cộng vào thi đua theo tháng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Các Phó trưởng ban: Tổ chức thực hiện kiểm tra chương trình trước 

khi tiến hành, đánh giá các hoạt động NGLL các lớp. 

3. Giáo viên chủ nhiệm: Dựa trên ghi nhận và đánh giá thi đua học sinh, 

xem xét việc xếp loại hạnh kiểm học kỳ. 
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4. Đoàn Thanh niên:  

- Phối hợp với GVCN hướng dẫn đoàn viên học sinh thực hiện các chủ đề 

tháng để tổ chức hoạt động. 

- Phụ trách công tác tuyên truyền và trang trí theo chủ đề từng tháng. 

- Phân công ĐVGV hỗ trợ thực hiện các hoạt động. 

5. Giám thị: Phối hợp quản lý, đánh giá tình hình tham gia của các lớp. 

6. Thời gian tổ chức HĐGDNGLL: 

Mỗi tháng có 2 tiết HĐGDNGLL được thực hiện vào Chiều Thứ Năm và 

Chủ nhật. Thời gian cụ thể có trong chương trình tháng của Đoàn Trường. 

7. Lưu ý: Học sinh phải tham gia hoạt động NGLL đầy đủ xem đây là 

buổi học chính khoá. 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC: 

 (Kèm dự trù kinh phí hoạt động NGLL năm học 2018 – 2019). 

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động NGLL của nhà trường năm học 2018-

2019 của BCH Đoàn Trường THPT Châu Văn Liêm. Đề  nghị BCH các chi 

đoàn trực thuộc triển khai đến tất cả đoàn viên thanh niên học sinh thực hiện 

theo tinh thần kế hoạch./ . 

 

Nơi nhận:                                                                    
- BTV Quận Đoàn Ninh Kiều; 

- Đảng ủy, BLĐ nhà trường; 

- Công Đoàn, CTĐ; 

- TTCM, GT; 

- Các chi đoàn; 

- Lưu VP. 
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TRƯỞNG BAN 
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