SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Số: _____/KH-ĐP

KẾ HOẠCH
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2017 – 2018
I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh
-

Nâng cao hiểu biết về những giá trị truyền thống văn hóa – lịch sử của dân tộc;
tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-

Mở rộng kiến thức, phát huy năng lực, có thái độ đúng đắn, góp phần hoàn
thiện bản thân và kỹ năng giao tiếp xã hội.

-

Rèn luyện nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục toàn diện.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Tháng

Chủ đề
hoạt
động

9/2017 Thanh

niên học
tập vì
sự
nghiệp
CNHHĐH
đất
nước

Mục tiêu

Nội dung
và hình thức hoạt động;
lồng ghép theo hướng
tích hợp

Nội dung tích hợp
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

Hiểu tránh nhiệm,
nghĩa vụ, quyền lợi
của thanh niên với
sự nghiệp CNHHĐH đất nước.

Tọa đàm về vị trí, vai
trò của thanh niên học
sinh THPT trong giai
đoạn mới.

Gợi ý tích hợp nội
dung khác:

Kỹ năng lập kế
hoạch cho cuộc
Trao đổi về phương sống.
Qua đó phải tích cực pháp học tập chủ động, Làm thế nào để có
học tập để đáp ứng tích cực của học sinh được động cơ, mục
yêu cầu về con THPT.
đích học tập đúng
người của thời kỳ Tìm hiểu một số vấn đề đắn?
đổi mới.
cơ bản của Luật giáo
dục (lồng ghép vào
môn GDCD)
Em thích nghề gì? (lồng
ghép vào
nội dung
hướng nghiệp 10)
Tôi muốn đạt ước mơ
(lồng ghép vào
nội
dung hướng nghiệp 11)
Định hướng phát triển
kinh tế xã hội đất nước
đất nước và địa phương
(lồng ghép vào
nội
dung hướng nghiệp 12)

10/2017 Thanh

niên với

Nhận thức sâu sắc về Thi ứng xử tình huống Gợi ý tích hợp nội
ý nghĩa của tình bạn trong giao tiếp.
dung khác:
1

tình
bạn,
tình
yêu, gia
đình

11/2017 Thanh

niên với
truyền
thống
hiếu học
và tôn
sư trọng
đạo

chân thành, tình yêu Thi hỏi đáp về tình bạn,
chân chính, tầm tình yêu và gia đình.
quan trọng của hôn
Tổ chức diễn đàn: Vẻ
nhân, gia đình.
đẹp trong tình bạn, tình
Hiểu một số nội yêu.
dung cơ bản của
Luật hôn nhân gia
đình; ý nghĩa của
Ngày gia đình Việt
Nam.
Hiểu được truyền
thống tôn sư trọng
đạo của dân tộc ta;
vai trò của người
thầy trong sự nghiệp
giáo dục – đào tạo.

Kỹ năng phòng tránh
những cám dỗ, cạm
bẫy trong các mối
quan hệ đối với tuổi
mới lớn.

Hoạt động kỷ niệm Bác Hồ là tấm
Ngày Nhà giáo Việt gương của tinh thần
Nam.
hiếu học.

Tham gia các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao chào mừng
Biết giữ gìn và phát Ngày Nhà giáo Việt
huy truyền thống Nam 20/11.
hiếu học của dân tộc. Tìm hiểu nghề dạy học

Bác Hồ luôn có tinh
thần tự học, phấn
đấu vì lý tưởng cách
mạng.

Kính trọng, nhớ ơn (lồng ghép vào nội dung
thầy cô giáo.
hướng nghiệp 10)

12/2017 Thanh

niên với
sự
nghiệp
xây
dựng và
bảo vệ
Tổ quốc

Nhận thức rõ về
quyền và nghĩa vụ
của thanh niên học
sinh trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

Thảo luận về trách
nhiệm của thanh niên
học sinh với việc góp
phần cây dựng đất nước.

Tích cực tham gia
các hoạt động xây
dựng và bảo vệ Tổ
quốc; an ninh, trật tự
trên địa bàn.

vùng biển – hải đảo.

Bác Hồ coi trọng,
bồi dưỡng thế hệ
cách mạng cho đời
sau.

Tìm hiểu ý nghĩa Ngày Bác là tấm gương
thành lập Quân đội rèn luyện thân thể để
Tin
tưởng
vào Nhân dân Việt Nam có sức khỏe phục vụ
đường lối xây dựng 22/12.
sự nghiệp các mạng
và bảo vệ Tổ quốc Thi tìm hiểu về Đất của dân tộc.
của Đảng và nhà nước Việt Nam: biên Noi gương Bác, thế
nước.
cương – vùng trời – hệ trẻ phải biết sống
và làm việc theo lý
Tìm hiểu về Luật nghĩa tưởng cách mạng, ý
thức xây dựng quê
vụ quân sự.
hương, đất nước.
Tìm hiểu lĩnh vực an
ninh quốc phòng (lồng
ghép vào
nội dung
hướng nghiệp 11)
Tổ chức giao lưu, tham
quan theo chủ đề hướng
nghiệp (lồng ghép vào
nội dung hướng nghiệp
12)

01/2018 Thanh

niên với
việc giữ

Hiểu được nội dung Tổ chức các trò chơi dân Phong cách sống
và ý nghĩa của việc gian, tìm hiểu các lễ hội giản dị của Bác (ăn
giữ gìn và phát huy văn hóa dân gian.
mặc, lời nói, bài
2

gìn bản
sắc văn
hóa dân
tộc

bản sắc văn hóa dân Tìm hiểu ý nghĩa Tết cổ
tộc.
truyền của cộng đồng
Hiểu được ý nghĩa các dân tộc Việt Nam.
của việc xây dựng Tìm hiểu di tích lịch sử,
một nền văn hóa tiên di sản văn hóa của địa
tiến mang đậm bản phương và đất nước.
sắc dân tộc.
Rèn luyện hành vi
ứng xử có văn hóa
trong giao tiếp.

02/2018 Thanh

niên với
lý tưởng
cách
mạng

3/2018 Thanh

niên với
vấn đề
lập
nghiệp

viết,…)
Bác luôn trân trọng
những nét văn hóa
của các dân tộc trên
đất nước Việt Nam
cũng như của các
dân tộc khác trên thế
giới.
Bác Hồ là tấm
gương của sự bảo vệ
và trân trọng những
giá trị văn hóa dân
tộc.

Nhận thức đúng đắn
về lý tưởng cách
mạng của Đảng, của
dân tộc; xác định
trách nhiệm của bản
thân trong việc góp
phần thực hiện lý
tưởng đó.

Tìm hiểu ý nghĩa ngày
Sinh viên học sinh (9/1),
ngày thàng lập Đảng
Cộng sản Việt Nam
(3/2)

Có ước mơ về tương
lai, tích cực chủ
động trong học tập
và rèn luyện nhân
cách.

Tổ chức tọa đàm về vai mạng của dân tộc.
trò của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh trong giai
đoạn hiện nay.

Hiểu rõ ý nghĩa và
tầm quan trọng của
việc chọn lựa nghề
nghiệp cho bản thân.

Suốt đời Bác Hồ
phục vụ cho cách
mạng, cho dân tộc.

Bác Hồ là tấm
gương của ý chí tiến
Tìm hiểu về tình hình công cách mạng.
phát triển kinh tế xã hội Tin tưởng tuyệt đối
tại địa phương.
vào sự nghiệp cách

Tìm hiểu về ngành nghề Gợi ý tích hợp nội
ở địa phương.
dung khác:

Tổ chức kỷ niệm Ngày Kỹ năng chọn nghề thành lập Đoàn 26/3.
chọn trường thi Đại
Biết đánh giá và Tham gia các hoạt động học, Cao đẳng của
chọn
lựa
nghề hướng nghiệp và tuyển học sinh lớp 12.
nghiệp phù hợp với sinh do Ngành GD-ĐT
năng lực sở trường.
tổ chức (hoặc phối hợp
tổ chức).
Nghề tương lai của tôi
(lồng ghép vào nội dung
hướng nghiệp 10)
Giao lưu với các điển
hình sản xuất giỏi (lồng
ghép vào
nội dung
hướng nghiệp 11)
Thanh niên lập nghiệp
(lồng ghép vào
nội
dung hướng nghiệp 12)

4/2018 Thanh

niên với

Hiểu rõ vấn đề hòa Tìm hiểu ý nghĩa các Bác Hồ là tấm
bình, hữu nghị và vấn đề hòa bình, hữu gương của tinh thần
3

hòa
bình,
hữu
nghị,
hợp tác

5/2018 Thanh
niên
với Bác
Hồ

hợp tác là vấn đề nghị, hợp tác.
toàn cầu đang quan Tổ chức các hoạt động
tâm.
kỷ niệm ngày 30/4 và
Có khả năng thu 01/5.
nhận các vấn đề, các Tìm hiểu về Nhạc
sự kiện có liên quan truyền
thống
Cách
đến vấn đề hòa bình, mạng.
hữu nghị.

đoàn kết sắt son, tình
hữu nghị giữa các
dân tộc.
Bác Hồ là tấm
gương của sự tôn
trọng quyền con
người và sự bình
đẳng giữa các dân
tộc.

Hiểu được cống hiến
to lớn của Hồ Chí
Minh với Đảng, dân
tộc và nhân loại.

Tổ chức hoạt động chào Suốt đời hy sinh cho
mừng ngày sinh nhật dộc lập thống nhất
Bác 19/5.
của dân tộc, cho
Tìm hiểu công lao to lớn hạnh phúc, ấm no
của nhân dân.
Tích cực học tập, rèn của Bác với dân tộc.
luyện
theo
tấm Sưu tầm các bài thơ, bài Tinh thần vượt khó
gương đạo đức Hồ hát về Bác Hồ, về Đảng để học tập những
Chí Minh.
kinh nghiệm làm
Cộng sản Việt Nam.
cách mạng của các
Tổ chức lễ tri ân và nước bạn.
trưởng thành cho học
Tự ý thức trách
sinh lớp 12.
nhiệm của người
thanh niên, người
dân của một dân tộc
bị mất nước.
Sự quan tâm của Bác
đối với thế hệ trẻ và
các tầng lớp nhân
dân.
Bác Hồ là tấm
gương của tình yêu
bao la và sự quan
tâm chăm sóc đối
với từng bước đi của
thế hệ trẻ.
Những lời dạy của
Bác đối với thanh
niên luôn thể hiện sự
nhìn nhận và đánh
giá đúng mức thế hệ
trẻ.

Nơi nhận:
-

Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên
chủ nhiệm các lớp, để “thực hiện”.
Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hiền

4

