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Absatrct: Experiential learning organization aiming to develop comprehensively the personality
of learners has been interested in education reform in current period. For Civics, the subject plays
a key role in educating awareness and behaviors for students, the organization of learning activities
through experience plays an important role, contributing to the agreement between awareness and
action as well as forming the key competences and characteristics of people in modern society.
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1. Mở đầu
Thời gian qua, các nhà quản lí giáo dục và nghiên cứu
về giáo dục rất quan tâm đến học tập thông qua trải
nghiệm, nhằm chuyển đổi hình thức dạy học từ chú trọng
đến cung cấp tri thức cho người học sang dạy học phát
triển năng lực. Tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN)
đã trở thành xu hướng tất yếu trong các môn học và môn
Giáo dục công dân (GDCD) cũng là không ngoại lệ. Để
thực hiện tốt vai trò của mình, mỗi giáo viên (GV)
GDCD phải tích cực vận dụng các phương pháp dạy học
mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tạo điều kiện để
học sinh (HS) phát huy khả năng sáng tạo trong quá trình
học tập, hình thành và phát triển các năng lực cá nhân.
Bài viết đề cập việc tổ chức HĐTN cho HS trong dạy
học GDCD lớp 7; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng
dạy học nói chung và dạy học GDCD ở trường trung học
cơ sở nói riêng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề lí luận về hoạt động trải nghiệm
HĐTN là hoạt động mà trong đó “HS dựa trên sự huy
động tổng hợp kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực giáo
dục khác nhau để trải nghiệm thực tiễn đời sống nhà
trường, gia đình, xã hội; tham gia hoạt động hướng
nghiệp và hoạt động phục vụ cộng đồng dưới sự hướng
dẫn và tổ chức của nhà giáo dục; qua đó hình thành
những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và một số
năng lực thành phần đặc thù của hoạt động này như:
năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định
hướng nghề nghiệp, năng lực thích ứng với những biến
động trong cuộc sống và các kĩ năng sống khác” [1; tr
28]. Bên cạnh HĐTN nói chung, ở từng môn học cũng
có các HĐTN mang tính đặc trưng, đặc thù riêng của
từng môn học, góp phần hình thành và phát triển các
năng lực chuyên biệt cho HS.

Như vậy, có thể thấy “Bản chất của hoạt động trải
nghiệm là hoạt động giáo dục được tổ chức theo con
đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất
giữa nhận thức và hành động, hình thành và phát triển
cho HS niềm tin, tình cảm, những năng lực cần có của
người công dân trong tương lai. Chính vì vậy, trong nội
dung, phương pháp, hình thức tổ chức của hoạt động có
thể mang dáng dấp của hoạt động theo nghĩa hẹp. Tuy
nhiên, điểm khác biệt giữa chúng chính là cách làm, cách
triển khai hoạt động” [2; tr 77]. Có thể dễ dàng nhận ra
những đặc điểm chung nhất của HĐTN như sau:
- HĐTN là một loại hình hoạt động giáo dục nhằm
phát triển toàn diện nhân cách cho HS. Thông qua việc
trực tiếp tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt
động, HS sẽ phát huy vai trò chủ thể, tính tích cực, chủ
động, tự giác, sáng tạo của bản thân; từ đó hình thành và
phát triển những giá trị sống và các năng lực cần thiết.
- Nội dung HĐTN rất đa dạng, mang tính tích hợp,
tổng hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn, nhiều lĩnh vực,
thiết thực và gần gũi với cuộc sống; đáp ứng nhu cầu hoạt
động của HS; qua đó giúp các em vận dụng hiểu biết của
mình vào trong thực tiễn một cách dễ dàng, thuận lợi.
- Có thể tổ chức HĐTN theo nhiều quy mô và địa
điểm khác nhau, như: tổ chức theo nhóm, theo lớp, khối
lớp, theo trường hoặc liên trường ở cả trong và ngoài nhà
trường có liên quan đến chủ đề hoạt động.
- HĐTN thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết của
nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, như:
GV, cha mẹ HS, các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài
nhà trường,... Mỗi lực lượng có thế mạnh, tiềm năng
riêng, tùy từng hoạt động mà có thể tham gia trực tiếp
hoặc gián tiếp. Do vậy, HĐTN tạo điều kiện cho HS
được học tập, giao tiếp rộng rãi với nhiều lực lượng giáo
dục, được lĩnh hội các nội dung giáo dục qua nhiều kênh
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khác nhau, nhiều cách tiếp cận khác nhau, làm tăng tính
đa dạng, hấp dẫn và chất lượng, hiệu quả của hoạt động.
- HĐTN được tổ chức dưới nhiều hình thức khác
nhau: Câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, diễn đàn, sân khấu
tương tác, tham quan dã ngoại, hội thi, hoạt động nhân
đạo, tình nguyện, hoạt động cộng đồng, tổ chức các ngày
hội, sân khấu hóa, lao động công ích,... Trong quá trình
thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá HĐTN, cả GV lẫn
HS đều có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chủ động, linh
hoạt, làm tăng thêm tính hấp dẫn, độc đáo của các hình
thức tổ chức hoạt động.
Như vậy, trong nhà trường phổ thông, HĐTN có thể
được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú.
Với cùng một chủ đề, một nội dung kiến thức, GV sẽ tổ
chức nhiều hoạt động khác nhau tùy theo nhu cầu, lứa tuổi
và điều kiện của trường, lớp đó. Với các hình thức tổ chức
đa dạng mà GV và HS có thể chủ động thiết kế, tổ chức và
đánh giá hoạt động. Nhờ đó, hoạt động giáo dục được thực
hiện tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm
tâm sinh lí cũng như nhu cầu, nguyện vọng của HS.
2.2. Vận dụng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy
học Giáo dục công dân lớp 7
Chương trình GDCD lớp 7 gồm 18 bài, phân phối
trong 35 tiết và có thêm 2 tiết dự phòng để GV chủ động
thực hiện chương trình cho phù hợp với đặc điểm hoạt
động của trường, lớp, địa phương. Theo hướng dẫn
“giảm tải” của Bộ GD-ĐT, cả Bài 4 “Đạo đức và kỉ luật”
chuyển sang hướng dẫn đọc thêm và GV có thể tổ chức
thực hành hoạt động ngoại khóa. Như vậy, tổng số tiết
thực hành trong chương trình tối đa là 7 tiết - rất thuận
lợi cho việc tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại
hoặc hoạt động nhân đạo, lao động công ích,... Với thời
lượng còn lại, GV có thể vận dụng linh hoạt các hình thức
tổ chức dạy học khác để tiến hành các HĐTN ngay tại
lớp hoặc trong khuôn viên trường, giúp giờ học không
còn gò bó với những kiến thức khô khan mà trở lên hấp
dẫn, cuốn hút hơn. HS được trực tiếp tham gia hoạt động
nhiều hơn, các em không chỉ tiếp thu tri thức mà còn hình
thành cả kĩ năng, phát triển các năng lực bản thân.
Chúng tôi đưa ra một số hình thức tổ chức HĐTN có
thể vận dụng trong dạy học môn GDCD lớp 7:
2.2.1. Trải nghiệm thông qua các trò chơi
Trò chơi là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi
với nội dung kiến thức khoa học, nhằm lôi cuốn HS tham
gia vào hoạt động giáo dục và tiếp thu tri thức một cách
tự nhiên, nhẹ nhàng. Trò chơi có thể được sử dụng để
khởi động, dẫn nhập vào nội dung bài học như: giải ô
chữ, đuổi hình bắt chữ,... để tìm ra từ khóa dẫn vào nội
dung bài. Trò chơi có thể được sử dụng để cung cấp và
tiếp nhận tri thức, đánh giá kết quả, rèn luyện kĩ năng và
củng cố những tri thức đã được tiếp nhận, như: Trò chơi

tiếp sức giúp HS tìm và liệt kê kiến thức; từ đó đối chiếu
với kiến thức bài học để đưa ra kết luận cho bản thân; trò
chơi sắm vai giúp HS đặt mình vào tình huống có vấn đề,
trải nghiệm cảm xúc, suy nghĩ và quyết định hành động;
từ đó củng cố kiến thức đã học...
Ví dụ, trong Bài 1 “Sống giản dị”, GV có thể tổ chức
trò chơi tiếp sức để HS tìm ra các biểu hiện của lối sống
giản dị trong đời sống hàng ngày, hoặc biểu hiện của một
HS sống giản dị... Qua đó, HS đưa ra nhiều ý kiến khác
nhau theo cách hiểu của mình và GV kết luận lại những
kiến thức đó cho phù hợp. Với hoạt động này, HS có thể
đưa ý kiến phản biện lẫn nhau để bày tỏ quan điểm giúp
khắc sâu kiến thức hoặc điều chỉnh nhận thức của mỗi cá
nhân. Trong Bài 2 “Trung thực”, GV có thể chia lớp
thành các nhóm nhỏ, đưa tình huống về “một HS phát
hiện hai người bạn thân của mình bí mật trao đổi tài liệu
trong giờ kiểm tra”, đề nghị các nhóm tự xây dựng tiểu
phẩm, phân vai, đặt lời thoại để giải quyết tình huống đó
và trình diễn ngay tại lớp...
Như vậy, trò chơi có thể được sử dụng trong nhiều
tình huống, nhiều bài học khác nhau, giúp tạo hứng thú,
xua tan căng thẳng, mệt mỏi; đồng thời, hình thành tác
phong nhanh nhẹn, tư duy sáng tạo, tăng cường sự tương
tác, tạo sự hòa đồng giữa các HS.
2.2.2. Trải nghiệm thông qua tổ chức cuộc thi
Tổ chức cuộc thi là một trong những hoạt động rất
hấp dẫn HS, thông qua việc thi đua, HS phải chủ động
tìm kiếm thông tin theo chủ đề và hoạt động đã được giáo
viên định hướng, tiến hành phân tích, tổng hợp để tạo ra
sản phẩm đáp ứng với các tiêu chí của cuộc thi. Với hình
thức tổ chức cuộc thi, GV có thể tổ chức ngay tại giờ học
nhưng cũng có thể cho HS chuẩn bị trước ở nhà.
Chẳng hạn, với Bài 7 “Đoàn kết, tương trợ”, thay vì
dạy theo tiến trình bài học với khái niệm - biểu hiện - ý
nghĩa - cách rèn luyện, GV có thể chuyển một cuộc thi:
Chia lớp thành 4 đội, cung cấp kiến thức cơ bản thông
qua tài liệu, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo,
hướng dẫn các em tự tổ chức và điều khiển chương trình.
Tiến trình cuộc thi có thể chia làm ba phần: - Phần 1:
“Đi tìm đoàn kết, tương trợ” với một bộ 10 câu hỏi trắc
nghiệm về biểu hiện của đoàn kết, tương trợ trong các
câu chuyện lịch sử, hoạt động sinh hoạt hàng ngày, trong
đời sống học sinh để các em hình thành khái niệm và biểu
hiện; - Phần 2: “Ai đoàn kết, tương trợ?” yêu cầu các
đội bốc thăm tình huống và thảo luận giải quyết tình
huống trong khoảng thời gian ngắn; các đội khác phản
biện và Ban giám khảo kết luận, cho điểm, giúp HS hiểu
được ý nghĩa bài học; - Phần 3: “Tôi đoàn kết, tương
trợ!”, các đội thi vẽ tranh cổ động về xây dựng tinh thần
đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống, khắc sâu kiến thức
và giúp HS định hướng rèn luyện bản thân. Hoặc, đối với
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Bài 17 “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
và Bài 18 “Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở”, thay vì dạy về
những nội dung lí thuyết rất khô khan, GV có thể chia
lớp thành các nhóm nhỏ, phát động cuộc thi “Tìm hiểu
về quản trị Nhà nước, pháp luật và Quốc hội Việt Nam”
để HS chủ động tham gia tìm hiểu về bộ máy Nhà nước,
vai trò quản trị Nhà nước giúp việc tiếp thu kiến thức trở
lên nhẹ nhàng, hấp dẫn hơn.
Ngoài ra, việc tổ chức cuộc thi sẽ thu hút những tài năng,
phát huy được khả năng sáng tạo, tạo động cơ tích cực và
kích thích hứng thú trong quá trình nhận thức của HS.
2.2.3. Trải nghiệm thông qua tổ chức diễn đàn
Diễn đàn là hình thức tổ chức hoạt động giúp thúc đẩy
sự tham gia của HS qua việc các em trực tiếp, chủ động
bày tỏ ý kiến của mình với đông đảo bạn bè, thầy cô, cha
mẹ và những người lớn khác có liên quan. Diễn đàn giúp
GV nắm bắt được tâm lí, quan điểm, thái độ của các em
về những vấn đề liên quan đến nội dung bài học. Đối với
Bài 1 “Sống giản dị”, GV có thể tổ chức diễn đàn với chủ
đề “HS thời @” để các em chia sẻ về lối sống của HS
hiện nay, những điều nên và không nên làm. Hay với Bài
6 “Tôn sư trọng đạo”, GV tổ chức diễn đàn với chủ đề
“Một chữ cũng là thầy” chia sẻ về cách ứng xử hiện nay
giữa thầy và trò; từ đó rút ra kết luận và định hướng hành
động cho HS. Hay với Bài 11 “Tự tin”, GV tổ chức diễn
đàn với chủ đề “Tôi là ai?” nhằm chia sẻ về tự nhận thức
bản thân... - Thông qua diễn đàn, HS được bày tỏ quan
điểm, đề xuất ý kiến, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau; nâng
cao sự tự tin, xây dựng, phát triển các năng lực cần thiết,
như: năng lực giao tiếp, tư duy phản biện, phát hiện và
giải quyết vấn đề,... dưới sự hướng dẫn của GV.
2.2.4. Trải nghiệm thông qua hoạt động tình nguyện
Hoạt động tình nguyện là nội dung mang tính tự
nguyện, tự giác cao thông qua việc HS tự mình nhận lấy
trách nhiệm để sẵn sàng làm việc và thực hiện hoạt động
mà không quản ngại khó khăn, gian khổ, không nhất thiết
phải có quyền lợi vật chất cho bản thân. Trong Bài 7
“Đoàn kết, tương trợ” hoặc Bài 14 “Bảo vệ môi trường
và tài nguyên thiên nhiên”, GV có thể phát động chiến
dịch “Ngày thứ 7 tình nguyện” để tổ chức cho các em
làm vệ sinh lớp học, vệ sinh đường làng ngõ xóm, vệ sinh
các công trình công cộng, chăm sóc cây xanh trong
trường hoặc tại các công trình công cộng..... Trong Bài 5
“Yêu thương con người”, GV phát động phong trào
“Uống nước nhớ nguồn” để tổ chức cho các em đến
chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ những gia đình thương
binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm và giúp đỡ
các trại trẻ mồ côi, các bệnh viện.... Đối với Bài 14 “Bảo
vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên”, GV phát động
HS thực hiện chiến dịch Giờ trái đất; chiến dịch tiết kiệm
nước; tiết kiệm năng lượng; chiến dịch trồng và chăm sóc

cây xanh trước cửa lớp... Thông qua hoạt động tình
nguyện, HS được tăng cường sự đoàn kết, hỗ trợ nhau,
biết đồng tâm hiệp lực với những người xung quanh,
nuôi dưỡng tinh thần tương thân, tương ái, nâng cao chất
lượng cuộc sống của chính mình và mọi người.
2.2.5. Trải nghiệm thông qua hoạt động nhân đạo
Hoạt động nhân đạo là nội dung tác động đến trái
tim, tình cảm, sự đồng cảm của HS trước những con
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống,
kịp thời giúp đỡ họ từng bước khắc phục khó khăn, ổn
định và vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động nhân đạo
giúp các em được chia sẻ suy nghĩ, tình cảm, giá trị vật
chất của mình với những thành viên khác trong cộng
đồng. Chẳng hạn, khi học Bài 5 “Yêu thương con
người”, GV tổ chức cho HS xây dựng quỹ ủng hộ các
bạn thuộc hộ nghèo, các bạn có hoàn cảnh khó khăn
trong cuộc sống; quyên góp đồ dùng học tập, quần áo ấm
cho các bạn nhỏ vùng cao; quyên góp ủng hộ người tàn
tật, khuyết tật, ủng hộ nhân dân vùng bão lũ...; GV cũng
có thể đưa HS đến thăm các trại trẻ mồ côi, tặng quà cho
các em nhỏ; đến thăm và giúp đỡ các trạm điều dưỡng
thương binh, nạn nhân chất độc màu da cam... Qua các
hoạt động nhân đạo, HS biết quan tâm hơn đến những
người xung quanh, có ý thức tiết kiệm, tôn trọng, chia sẻ,
cảm thông, hạnh phúc...
2.2.6. Trải nghiệm thông qua hoạt động tham quan, dã ngoại
Tham quan, dã ngoại là hình thức tổ chức học tập thực
tế hấp dẫn với HS. Mục đích của tham quan, dã ngoại là
để HS được đi tham quan tìm hiểu và học hỏi kiến thức,
tiếp xúc với các thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, công
trình, nhà máy hoặc địa danh nổi tiếng của đất nước,... giúp
các em có được những kinh nghiệm từ thực tế, từ các mô
hình, cách làm hay và hiệu quả trong lĩnh vực nào đó; từ
đó có thể áp dụng vào cuộc sống của chính các em [2; tr
98]. Khi dạy Bài 10 “Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ”, GV có thể tổ chức cho HS đi
tham quan một cơ sở sản xuất làm nghề truyền thống của
gia đình (làm nón, đan mây...) tùy vào điều kiện thực tế
của trường, lớp, địa phương. Hay khi dạy Bài 14 “Bảo vệ
môi trường và tài nguyên thiên nhiên”, GV tổ chức cho
HS đi tham quan một khu sinh thái, một danh lam thắng
cảnh, khu khai thác, nhà máy,... để tìm hiểu về thiên nhiên,
hoạt động môi trường; từ đó hình thành ý thức yêu mến
thiên nhiên, quý trọng và bảo vệ môi trường, tài nguyên...
Còn khi dạy Bài 15 “Bảo vệ di sản văn hóa”, GV cho HS
đi tham quan một di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam
thắng cảnh... Khi dạy học Bài 17 “Nhà nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam”, GV có thể đưa HS đi tham quan
tòa nhà Văn phòng Quốc hội Việt Nam (đây là hoạt động
đã được Vụ Thông tin - truyền thông của Văn phòng Quốc
hội khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, GV chỉ cần liên hệ đặt
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lịch và đưa HS đến thực nghiệm theo hướng dẫn của Vụ).
Khi dạy học Bài 18 “Bộ máy Nhà nước cấp cơ sở (xã,
phường, thị trấn)”, GV tổ chức cho HS tham quan tìm
hiểu tại Ủy ban nhân dân xã... Các chuyến tham quan, dã
ngoại sẽ tăng cơ hội cho HS được giao lưu, chia sẻ và thể
hiện những khả năng vốn có của mình; giúp các em cảm
nhận được vẻ đẹp của quê hương đất nước, hiểu được các
giá trị truyền thống và hiện đại.
3. Kết luận
HĐTN là hoạt động có ý nghĩa giáo dục cao đối với
HS, không chỉ giúp các em cụ thể hóa, củng cố kiến thức,
mà còn giúp phát triển năng lực của bản thân, hình thành
hứng thú, say mê học tập, bồi dưỡng tình yêu với thiên
nhiên, đất nước, con người. Việc tổ chức HĐTN trong
dạy học nói chung và trong môn GDCD nói riêng là rất
cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện
mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tuy nhiên,
trong quá trình tổ chức, GV cũng phải đối mặt với không
ít khó khăn, như: huy động nguồn kinh phí, chăm sóc
việc đi lại, ăn uống của HS sao cho an toàn, xây dựng kế
hoạch học tập hiệu quả... Vì vậy, GV cần có sự ủng hộ
trong việc tổ chức HĐTN từ phía Ban giám hiệu nhà
trường, phụ huynh HS và cả các lực lượng khác trong xã
hội; đồng thời, cần linh hoạt trong việc vận dụng để tổ
chức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, xây
dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan,
đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nhà trường để thực hiện
được những hoạt động học tập hấp dẫn, đạt hiệu quả cao.
* Bài viết này là kết quả nghiên cứu của đề tài: “Đào
tạo năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho
sinh viên đại học sư phạm”. Mã số B2016-SBH-04.
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