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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIAO TIẾP
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NGƯỜI DÂN TỘC TÀY, NÙNG
KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
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Abstract: In the article, we focus on identifying the specific activities for the experiential activity
groups in the school, which are effective in developing the communication skills of secondary
students of Tay and Nung ethnic groups in the northern mountainous provinces of Vietnam;
identify requirements so that organized experiential activities can develop students' existing skills
to a higher level.
Keywords: Skill, communication, student, Tay and Nung ethnic groups, experiential activities,
development.
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1. Mở đầu
Giao tiếp là một trong các kĩ năng sống đặc biệt quan phục vụ cộng đồng; hoạt động giáo dục, hướng nghiệp
trọng đối với học sinh (HS), vì vậy, việc phát triển các kĩ tương ứng với các mức độ kĩ năng giao tiếp hiện có của
năng giao tiếp cho HS cũng là một nhiệm vụ mà giáo dục HS. Trên cơ sở các hoạt động được thiết kế, giáo viên tại
nhà trường hướng tới. HS trung học cơ sở (THCS) người các trường THCS trên địa bàn nghiên cứu có thế áp dụng
dân tộc Tày, Nùng tại các tỉnh miền núi phía Bắc có tổ chức trong nhà trường nhằm phát triển các kĩ năng giao
những hạn chế về kĩ năng giao tiếp do đặc điểm tâm lí tiếp của HS lên mức độ cao hơn.
cùng với những ảnh hưởng nhất định của môi trường 2. Nội dung nghiên cứu
sống. Để phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS THCS người 2.1. Xác định một số mẫu thiết kế nội dung hoạt động
Tày, Nùng nói riêng và giáo dục toàn diện nhân cách HS trong các nhóm hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển
nói chung, cần bám sát vào các hoạt động giáo dục trong kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người
nhà trường. Do đó, việc khai thác ưu thế của các hoạt Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc
động trải nghiệm trong nhà trường để phát triển kĩ năng
Dựa trên cơ sở khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động
giao tiếp cho HS THCS người Tày, Nùng là một hướng giáo dục phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS THCS người
nghiên cứu phù hợp với thực tiễn giáo dục địa phương, Tày, Nùng tại 03 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng
phù hợp với đặc điểm đối tượng
kết hợp với việc đo các mức độ kĩ năng giao tiếp của HS
Bài viết tập trung nghiên cứu các dạng hoạt động cụ tại địa bàn nghiên cứu, có thể xác định một số hoạt động
thể thuộc các nhóm hoạt động trải nghiệm theo chương trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp như sau
trình giáo dục phổ thông mới bao gồm: hoạt động phát (xem bảng 1):
Bảng 1. Mô tả một số mẫu hoạt động trải nghiệm theo các nhóm hoạt động
tương ứng với mức độ kĩ năng giao tiếp hiện có của HS
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Các kĩ năng giao tiếp
được phát triển
- Tiếp cận đối tượng giao tiếp;
- Lắng nghe;
- Diễn đạt;
- Tự chủ cảm xúc, hành vi;
- Chia sẻ;
- Thuyết trình trước đám
đông;
- Chào hỏi
- Lắng nghe;
- Diễn đạt;
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- Tự chủ cảm xúc, hành vi;
- Chia sẻ;
- Thuyết trình trước đám đông
- Xử lí tình huống
- Làm việc nhóm
- Giao tiếp qua ánh mắt, cử
chỉ, điệu bộ
- Làm việc nhóm
- Lắng nghe
- Diễn đạt
- Tiếp cận đối tượng giao tiếp
- Nói lời yêu cầu, đề nghị
- Thương lượng
- Thuyết phục
- Tự chủ cảm xúc, hành vi
- Tiếp cận đối tượng giao tiếp
- Nói lời yêu cầu, đề nghị
- Làm việc nhóm
- Thuyết phục
- Diễn đạt
- Lắng nghe
- Phản hồi
- Xử lí tình huống
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- Phản hồi
- Tiếp cận đối tượng giao tiếp
- Làm việc nhóm
- Xử lí tình huống
- Tự chủ cảm xúc, hành vi
- Tiếp cận đối tượng giao tiếp
- Làm việc nhóm
- Thuyết trình trước đám đông
- Xử lí tình huống
- Chia sẻ
- Diễn đạt
- Chào hỏi
- Diễn đạt
- Thuyết phục
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- Chào hỏi
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- Diễn đạt
- Thuyết phục
- Lắng nghe
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Cơ sở khoa học để xác định các hoạt động trải nghiệm
theo các nhóm trên để hướng tới việc phát triển các kĩ
năng giao tiếp của HS được xác định như sau:
- Thứ nhất, hoạt động giao tiếp của HS THCS người
Tày, Nùng trong khu vực thường chủ yếu gắn với các nội
dung giao tiếp quen thuộc, gần gũi với hoạt động sống,
sinh hoạt và học tập của các em. Chất liệu cho các loại
hình hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo sự gần gũi mới
giúp HS tự tin giao tiếp, thử nghiệm các kĩ năng, nhờ vậy
đạt được hiệu quả giao tiếp.
- Thứ hai, để phát triển kĩ năng giao tiếp cho nhóm HS
người Tày, Nùng trên địa bàn nghiên cứu cần gắn với các
nhiệm vụ giáo dục trong nhà trường. Các hoạt động này
được quy định theo chương trình giáo dục trong nhà trường,
chi phối hoạt động của HS ban đầu là thực hiện theo yêu cầu
của giáo viên dẫn đến nhu cầu được giao tiếp ở HS. Vì vậy,
các loại hình hoạt động phải đa dạng để đáp ứng yêu cầu
của chương trình nhà trường vừa có tác dụng giáo dục HS
THCS người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc.
- Thứ ba, các nội dung hoạt động đồng thời có thể tác
động đến sự phát triển các kĩ năng giao tiếp của HS. Cơ sở để
tác giả lựa chọn các kĩ năng giao tiếp được phát triển gắn với
từng nội dung hoạt động là dựa trên ưu thế của việc thể hiện
các kĩ năng đó trong quá trình trải nghiệm của HS.
2.2. Nội dung các hoạt động trải nghiệm cụ thể nhằm
phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ
sở người Tày, Nùng thông qua hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp
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Để có cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả phát triển kĩ năng
giao tiếp ở HS THCS người Tày, Nùng thông qua các nhóm
hoạt động trải nghiệm, tác giả xác định các biểu hiện có liên
quan đến kĩ năng giao tiếp được đo tại bảng 2:
2.2.1. Nhóm 1: Hoạt động phát triển cá nhân
- Nội dung: Hoạt động vui chơi, giải trí
- Hình thức tổ chức hoạt động: theo 2 hình thức sau
+ Tổ chức diễn đàn giao lưu “Bạn là người như thế
nào?”
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức yếu và trung bình.
* Mục đích của hoạt động: nhằm nâng cao khả năng
nhận thức của HS về bản thân, phát hiện được điểm
mạnh, điểm yếu của bản thân thông qua việc chia sẻ
thông tin về bản thân, lắng nghe và đánh giá được về đặc
điểm nhân cách của những người bạn xung quanh.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức trung bình sang mức khá;
chuyển từ mức yếu sang mức trung bình được đo theo
bảng các biểu hiện mức độ của kĩ năng giao tiếp.
+ Hình thức tổ chức tọa đàm và sân khấu hóa với chủ
để “Kết bạn tồng” (kết bạn thân).
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức độ khá và tốt
* Mục đích của hoạt động: Giúp HS có điều kiện
được chia sẻ những hiểu biết của mình về truyền thống
kết bạn tồng (kết bạn thân) tốt đẹp của dân tộc, có nhu
cầu thiết lập các mối quan hệ bạn bè thân thiết và biết

Bảng 2. Mức độ biểu hiện có liên quan của kĩ năng giao tiếp
Các biểu hiện có liên quan đến kĩ năng giao tiếp
Nhu cầu
Đối tượng, phạm vi
Nội dung giao tiếp
Phương tiện giao tiếp
giao tiếp
giao tiếp
Linh hoạt, kết hợp nhuần
Cao
Đa dạng, rộng
Phong phú
nhuyễn
Tương đối đa dạng, Tương đối phong Tương đối linh hoạt,
Tương đối cao
tương đối rộng
phú
tương đối nhuần nhuyễn
Chủ yếu liên quan Sử dụng và phối hợp được
Trong gia đình,
Có nhu cầu GT
đến học tập và một các phương tiện giao tiếp
trong lớp học (có
ở các môi
vài vấn đề sinh song đôi khi chưa linh
bạn thân), trong
trường
hoạt, các mối quan hoạt và chưa nhuần
trường
hệ bạn bè
nhuyễn
Có nhu cầu ở
Chủ yếu liên quan Biết cách sử dụng và phối
Chỉ ở gia đình và
môi trường quen
đến học tập và một hợp các phương tiện giao
trong lớp học
thuộc
vài vấn đề sinh hoạt tiếp
Chỉ trong gia đình và Chỉ giao tiếp khi cần Khó diễn đạt rõ ý, không
Rất ít có nhu cầu
1 hoặc 2 người bạn yêu cầu hoặc đề nghị biết thể hiện thái độ giao
giao tiếp
cùng lớp
1 vấn đề nào đó
tiếp phù hợp.
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cách để hiện thực hóa nhu cầu ấy thông qua việc sử dụng
các kĩ năng giao tiếp cụ thể. HS có thể lựa chọn các nhóm
bạn theo lớp hoặc các nhóm ngẫu nhiên, cùng nhau xây
dựng kịch bản và diễn hoạt cảnh với chủ để tình bạn.
Thông qua các hoạt động này HS thể nghiệm được các
kĩ năng giao tiếp của bản thân.
* Yêu cầu về kĩ năng giao tiếp sau khi tham gia hoạt
động: Chuyển từ mức khá sang mức tốt; chuyển từ mức
tốt sang mức rất tốt (xác định theo bảng các biểu hiện
mức độ của kĩ năng giao tiếp).
2.2.2. Nhóm 2: Hoạt động lao động
- Nội dung: Lao động và lao động công ích
- Hình thức tổ chức hoạt động: theo 2 hình thức sau
+ Hội thi “Đồ xôi ngũ sắc”
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức Yếu và trung bình.
* Mục đích của hoạt động: Giúp HS được trải nghiệm
không khí của hội thi được tổ chức ở nhà trường, HS
được thể nghiệm các kĩ năng chia sẻ, làm việc nhóm,
thuyết phục, diễn đạt… để nhóm thực hiện được nhiệm
vụ của hội thi nhờ vậy mà các kĩ năng giao tiếp của HS
được phát triển.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức trung bình sang mức khá;
chuyển từ mức yếu sang mức trung bình (xác định theo
bảng các biểu hiện các mức độ của kĩ năng giao tiếp)
+ Lao động công ích “Rẫy cỏ tại nghĩa trang liệt sĩ
ở địa phương”
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức độ khá và tốt
* Mục đích của hoạt động: Giúp HS tự tổ chức hoạt
động lao động từ khâu phân công, giao nhiệm vụ và tổ
chức thực hiện nhiệm vụ lao động trên. Chính trong quá
trình này, HS phát triển được các kĩ năng giao tiếp của
bản thân.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức khá sang mức tốt; chuyển từ
mức tốt sang mức rất tốt đo theo bảng các biểu hiện mức
độ của kĩ năng giao tiếp như sau:
2.2.3. Nhóm 3: Hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng
- Nội dung: Hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động
chính trị xã hội
- Hình thức tổ chức hoạt động: Theo 2 hình thức sau:
+ Tham quan vườn quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức yếu và trung bình.
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* Mục đích của hoạt động: Giúp HS được trải nghiệm
không gian mới mẻ nhằm thiết lập được các mối quan hệ
giao tiếp đa dạng, giúp HS tự tin hơn, chủ động hơn trong
quá trình giao lưu tiếp xúc với người khác.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức trung bình sang mức khá;
chuyển từ mức yếu sang mức trung bình (xác định theo
bảng các biểu hiện mức độ của kĩ năng giao tiếp)
+ Quyên góp ủng hộ gia đình bạn nghèo hoặc gia
đình chính sách
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức độ khá và tốt.
* Mục đích của hoạt động: Giúp HS thiết lập được
mối quan hệ với các đối tượng giao tiếp trong và ngoài
trường từ các bạn HS trong nhà trường đến các lực lượng
giáo dục ngoài trường, huy động họ đóng góp để ủng hộ
bạn nghèo hoặc gia đình chính sách.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức khá sang mức tốt; chuyển từ
mức tốt sang mức rất tốt (xác định theo bảng các biểu
hiện mức độ của kĩ năng giao tiếp).
2.2.4. Nhóm 4: Hoạt động giáo dục, hướng nghiệp
- Nội dung: Định hướng nghề nghiệp
- Hình thức tổ chức hoạt động: Theo 2 hình thức sau:
+ Tham quan, trải nghiệm
 ٭Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức yếu và trung bình.
 ٭Mục đích của hoạt động: Giúp HS được trải
nghiệm không gian lao động mang tính đặc thù của địa
phương, từ đó HS sẽ hiểu thêm về nghề truyền thống của
địa phương, biết trân trọng giá trị của lao động và bước
đầu hình thành các kĩ năng lao động của những ngành
nghề truyền thống.
 ٭Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức trung bình sang mức khá;
chuyển từ mức yếu sang mức trung bình (xác định theo
bảng các biểu hiện mức độ của kĩ năng giao tiếp).
+ Câu lạc bộ
* Đối tượng: Dành cho nhóm HS có kĩ năng giao tiếp
ở mức độ khá và tốt.
* Mục đích của hoạt động: Giúp HS được trải nghiệm
niềm đam mê và hứng thú với các môn khoa học mà các
con yêu thích. Thông qua đó, HS rèn luyện được các kĩ
năng giao tiếp để tổ chức mối quan hệ sao cho có hiệu
quả nhằm phối hợp hoạt động giữa các thành viên hướng
đến mục đích hoạt động chung của câu lạc bộ.
* Yêu cầu về kĩ năng sau giao tiếp sau khi tham gia
hoạt động: Chuyển từ mức khá sang mức tốt; chuyển từ
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mức tốt sang mức rất tốt (xác định theo bảng các biểu
hiện mức độ của kĩ năng giao tiếp).
Để đảm bảo hiệu quả phát triển kĩ năng giao tiếp ở
HS THCS người Tày, Nùng phải là quá trình giáo dục
lặp đi lặp lại thường xuyên, chính vì vậy các hoạt động
giáo dục trong nhà trường phải được thực hiện theo quy
định trong chương trình. Nội dung các hoạt động được
thay đổi phong phú nhằm thu hút HS tích cực trong hoạt
động trải nghiệm, phát triển toàn diện các thành phần
giao tiếp cải thiện được kĩ năng hiện có ở HS.

nhuyễn giữa các lực lượng tạo ra môi trường giúp HS trải
nghiệm những điều mới mẻ, mở rộng phạm vi và đối
tượng giao tiếp, từ đó làm nảy sinh nhu cầu và các mối
quan hệ giao tiếp mới một cách thường xuyên, liên tục.
Đây cũng chính là điều kiện kiểm nghiệm sự phát triển
các kĩ năng giao tiếp của HS.
3. Kết luận

2.3. Điều kiện để hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
phát triển được kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung
học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc
- HS phải nhận thức đầy đủ về vai trò của hoạt động
phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS, hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp theo chương trình giáo dục phổ
thông mới và việc tích hợp giáo dục phát triển kĩ năng
giao tiếp thông qua hoạt động trải nghiệm. Kĩ năng giao
tiếp có vai trò quan trọng trong cuộc sống, học tập của
mỗi cá nhân. Đối với HS THCS người Tày, Nùng, việc
phát triển các kĩ năng giúp HS tự tin hơn trong các mối
quan hệ. Việc nhà giáo dục lựa chọn các hoạt động trải
nghiệm chính là hướng vào việc phát huy ưu thế của các
hoạt động này trong quá trình giáo dục HS.
- Giáo viên ở các trường THCS tại các tỉnh miền núi
phía Bắc phải có năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm.
Năng lực này của giáo viên được thể hiện trên 3 mặt:
1) Kiến thức về tâm lí - giao tiếp của HS THCS người
Tày, Nùng; 2) Kiến thức về hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp theo chương trình phổ thông mới; 3) Năng
lực thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS vừa
phát huy khả năng hiện có của HS, đồng thời tạo ra hứng
thú cho HS.
- Hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục
phổ thông mới đòi hỏi có sự huy động các điều kiện
cơ sở vật chất của nhà trường. Tỉ lệ các hình thức hoạt
động trải nghiệm được tổ chức trong nhà trường rất
lớn, vì vậy đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu
quả hoạt động.
- Có được sự phối hợp của các lực lượng xã hội trong
tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS THCS người Tày,
Nùng. Trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm
nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS THCS người
Tày, Nùng, nhà trường giữ vai trò chủ đạo. Song, các
hoạt động trải nghiệm không chỉ hạn hẹp trong phạm vi
nhà trường mà còn mở rộng ra các hoạt động đa dạng
phong phú, có sự phối hợp với nhiều lực lượng, cơ quan,
đơn vị và tổ chức ngoài nhà trường. Sự phối hợp nhuần
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Phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS THCS người Tày,
Nùng tại các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm góp phần giáo
dục toàn diện nhân cách của HS. Khả năng giao tiếp tốt
là yếu tố cơ bản giúp HS thành công trong cuộc sống. Vì
vậy, nhà trường THCS không chỉ là nơi cung cấp các
kiến thức khoa học mà cần trang bị cho HS những kĩ
năng sống cần thiết, trong đó có kĩ năng giao tiếp. Phát
huy ưu thế của chương trình hoạt động trải nghiệm trong
nhà trường để phát triển kĩ năng giao tiếp là một hình
thức giáo dục có tính khả thi ở các trường THCS khu vực
miền núi phía Bắc.
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