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THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Hoàng Thị Ngọc - Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Ngày nhận bài: 08/5/2019; ngày chỉnh sửa: 17/5/2019; ngày duyệt đăng: 24/5/2019.
Abstract: Experiential activities in general school can be understood as motivated activities, with
objects to occupy knowledge, which are organized through practical activities for students, under
the direction and guidance of teachers. In the current period in elementary schools, the organization
of experiential activities for students in teaching is a compulsory activity. In the article, we present
the current situation and propose some measures to improve the effectiveness of organizing
experiential activities in primary schools in Bien Hoa city, Dong Nai province.
Keywords: Experiential activity, primary school, student.
1. Mở đầu
Kinh nghiệm của các nước tiên tiến về giáo dục trên
thế giới và khu vực cho thấy, kết hợp giữa học lí thuyết
và trải nghiệm thực tế mang lại lợi ích thiết thực cho học
sinh (HS). Ở Việt Nam, quan điểm “học đi đôi với hành”
cũng được đề cập từ lâu, tuy nhiên, các hoạt động trải
nghiệm (HĐTN) chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến
năng lực thực hành của HS các cấp còn thấp so với mặt
bằng khu vực. Gần đây, nền giáo dục nước ta đang từng
bước tiếp cận với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới,
chủ trương tổ chức học tập các môn học thông qua
HĐTN cho HS.
Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về HĐTN
nói chung cũng như HĐTN cho HS tiểu học nói riêng. Tuy
nhiên, đối với thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chưa có
nhiều các nghiên cứu về công tác tổ chức các HĐTN ở
trường tiểu học. Bài viết đề cập thực trạng và một số biện
pháp nâng cao hiệu quả tổ chức HĐTN ở các trường tiểu
học trên địa bàn TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm
HĐTN ở các trường phổ thông có thể hiểu là hoạt
động có động cơ, có đối tượng để chiếm lĩnh tri thức,
được tổ chức thông qua các hoạt động thực tiễn cho HS,
dưới sự định hướng, hướng dẫn của giáo viên (GV).
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, người học có được
những kiến thức, kĩ năng, tình cảm và hình thành những
ý chí nhất định. Theo Chương trình giáo dục phổ thông
tổng thể của Bộ GD-ĐT: HĐTN là một bộ phận bắt buộc
trong kế hoạch giáo dục [1]. HĐTN giúp cho nội dung
giáo dục không bị hạn chế trong giáo trình, mà gắn liền
với thực tiễn đời sống xã hội; gắn lí thuyết với thực hành.
Theo [2]: HĐTN là hoạt động giáo dục, trong đó từng
HS được trực tiếp hoạt động thực tiễn dưới sự hướng dẫn
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và tổ chức của các nhà giáo dục; qua đó phát triển tình
cảm, đạo đức, phẩm chất nhân cách, các năng lực học
tập,... tích lũy kinh nghiệm cũng như phát huy khả năng
sáng tạo của bản thân.
Có thể hiểu, HĐTN là hoạt động giáo dục giúp HS
hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ
tích cực trong việc xử lí các tình huống của cuộc sống,
qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển
bản thân.
2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học
sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai
2.2.1. Phương pháp khảo sát
* Đối tượng khảo sát: Chúng tôi đã thực hiện khảo
sát 175 GV, 30 cán bộ quản lí (CBQL) và 230 HS từ lớp
1-5 ở 4 trường: Trường tiểu học Nguyễn An Ninh,
Trường tiểu học Tân Mai, Trường tiểu học Hoài Đức,
Trường tiểu học Quang Vinh vào năm học 2017-2018.
* Phương pháp khảo sát: - Thiết lập phiếu hỏi; - Thu
thập dữ liệu.
* Mục tiêu khảo sát: đánh giá tổng thể về thực trạng
tổ chức HĐTN ở các trường tiểu học trên địa bàn TP.
Biên Hòa trong thời gian vừa qua.
2.2.2. Kết quả khảo sát
2.2.2.1. Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên
và học sinh về mức độ phù hợp của nội dung các hoạt
động trải nghiệm đối với học sinh tiểu học
* Nhận thức của đội ngũ CBQL và GV: thông qua
phiếu hỏi, chúng tôi khảo sát đánh giá của CBQL, GV về
sự phù hợp của nội dung các HĐTN đối với HS tiểu học
theo 5 mức độ: 1) Rất không phù hợp; 2) Không phù hợp;
3) Trung bình; 4) Phù hợp; 5) Rất phù hợp (đối tượng
khảo sát là 30 CBQL và 175 GV). Tổng số phiếu thu về
là 205 phiếu. Kết quả thu được như sau (xem bảng 1):
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Bảng 1. Nhận thức của CBQL, GV về mức độ phù hợp của các nội dung HĐTN ở trường tiểu học
(N = 205)
Mức độ đánh giá
Rất không
Không
Trung bình
Phù hợp
Rất phù hợp
Các nội dung khảo sát
phù hợp
phù hợp
ĐTB
Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ
phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%)
Các hoạt động phát triển
0
0
0
0
31
15,1 155 75,6
19
9,3 3,94
bản thân
Các HĐTN về kĩ năng
0
0
5
2,4
45
21,9 147 71,7
8
4,0 3,77
sống
Trải nghiệm các mối quan
0
3
1,5
37
18,1 152 51,2
13
6,2 3,85
hệ với bạn bè, thầy cô, 0
người thân trong gia đình
Trải nghiệm các hoạt động
15
7,3
21
10,3
41
20
117 57,1
11
5,3 3,43
gắn với lao động, sản xuất
Trải nghiệm các hoạt động
10
4,9
12
5,9
35
17,1 121 59,0
27
13,1 3,70
xã hội
Trải nghiệm với một số
nghề gần gũi, phù hợp với
17
8,3
20
9,8
40
19,5 115 56,1
13
6,2 3,42
từng lứa tuổi và giới tính
của HS

Kết quả đánh giá cho thấy, đa số các nội dung dự kiến xuất (TBC = 3,43); trải nghiệm các hoạt động xã hội
triển khai HĐTN cho HS ở trường tiểu học là phù hợp, (TBC = 3,70); trải nghiệm với một số nghề gần gũi, phù
với tỉ lệ đánh giá khá cao: các hoạt động phát triển bản hợp với từng lứa tuổi và giới tính (TBC = 3,42).
thân (trung bình chung (TBC) = 3,94); các HĐTN về kĩ
* Nhận thức của HS: vẫn với câu hỏi nêu trên, chúng
năng sống (TBC = 3,77); trải nghiệm các mối quan hệ tôi khảo sát 230 HS từ lớp 1-5 của 4 trường tiểu học thực
với bạn bè, thầy cô, người thân trong gia đình (TBC = hiện khảo sát. Kết quả thu được (xem bảng 2):
3,85); trải nghiệm các hoạt động gắn với lao động, sản
Bảng 2. Nhận thức của HS về mức độ phù hợp của nội dung các HĐTN ở trường tiểu học
Mức độ phù hợp
Rất không
Không
Trung bình
Phù hợp Rất phù hợp
TT
Các nội dung khảo sát
phù hợp
phù hợp
ĐTB
Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ
phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%)
1 Các hoạt động phát triển bản thân
0
0
7
3,0
27 11,7 175 76,1 21
9,2 3,91
2 Trải nghiệm kĩ năng sống
0
0
15
6,5
45 19,6 155 67,4 15
6,5 3,74
Trải nghiệm các mối quan hệ với
3 bạn bè, thầy cô, người thân trong 5
2,2
17
7,4
39
17 151 65,7 18
7,7 3,70
gia đình
Trải nghiệm các hoạt động và
4
7
3
25 10,9 45 19,6 137 59,5 16
7 3,57
sản xuất
Trải nghiệm các hoạt động xã
5
10
4,3
15
6,5
42 18,3 140 60,9 23
10 3,66
hội
Trải nghiệm với một số nghề
6 gần gũi, phù hợp với lứa tuổi và 11
4,8
14
6,1
47 20,4 145 63,0 13
5,7 3,59
giới tính của HS
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Kết quả khảo sát đã phản ánh: mức độ đánh giá của
HS về sự phù hợp của từng nội dung HĐTN là khác
nhau, điều này là hợp lí do đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm
sở thích của HS, chẳng hạn: các hoạt động phát triển bản
thân nói chung; trải nghiệm kĩ năng sống; trải nghiệm
các mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, người thân trong
gia đình có tỉ lệ đánh giá phù hợp cao, các nội dung còn
lại về cơ bản đều trên 50% HS đánh giá là phù hợp,
nhưng với tỉ lệ thấp hơn.
2.2.2.2. Hiệu quả thực hiện các hình thức của hoạt động
trải nghiệm ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thông qua phiếu hỏi, chúng tôi khảo sát đánh giá của
CBQL, GV về hiệu quả thực hiện các hình thức của
HĐTH ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kết quả thu được (xem bảng 4):
Trong đó: 1) Không hiệu quả; 2) Hiệu quả thấp; 3)
Hiệu quả trung bình; 4) Hiệu quả cao; 5) Hiệu quả rất cao.

như tổ chức trò chơi (TBC = 3,2); tổ chức tham quan dã
ngoại (TBC = 3,12), tổ chức hội thi (TBC = 3,09). Một
số hình thức được đánh giá hiệu quả thấp như: hoạt động
chiến dịch (TBC = 2,47), sân khấu tương tác (2,51); tổ
chức sự kiện (TBC = 2,48),…
2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt
động trải nghiệm cho học sinh ở trường tiểu học trên
địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2.3.1. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lí,
giáo viên, học sinh về vai trò của hoạt động trải nghiệm
ở trường tiểu học
2.3.1.1. Mục đích, ý nghĩa: giúp cho đội ngũ CBQL, GV,
HS và các lực lượng giáo dục hiểu rõ chủ trương của
ngành giáo dục về mục tiêu hướng tới của việc triển khai
đồng bộ HĐTN, hiểu rõ tầm quan trọng và trách nhiệm
của mình trong quá trình tổ chức HĐTN, nhận thức rõ về
nội dung, hình thức tổ chức và những yêu cầu về năng
lực cần có của từng chủ thể khi triển khai. Trên cơ sở đó,

Bảng 4. Kết quả khảo sát hiệu quả thực hiện các hình thức của HĐTN ở trường tiểu học
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Các hình thức của HĐTN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hoạt động các câu lạc bộ
Tổ chức trò chơi
Tổ chức diễn đàn
Sân khấu tương tác
Thăm quan dã ngoại
Tổ chức các hội thi, cuộc thi
Tổ chức sự kiện
Hoạt động giao lưu
Hoạt động chiến dịch
Hoạt động nhân đạo

Không
hiệu quả
Số Tỉ lệ
phiếu (%)
15
7,3
5
2,4
15
7,3
25 12,2
12
5,9
9
4,4
26 12,7
22 10,7
30 14,6
17
8,3

Mức độ hiệu quả
Hiệu quả
Hiệu quả
Hiệu quả
Hiệu quả cao
ĐTB
thấp
trung bình
rất cao
Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ
phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%) phiếu (%)
65 31,7 102 49,7 18
8,9
5
2,4 2,67
30 14,6 105 51,2 50 24,4 15
7,3 3,20
75 36,6 95 46,3 17
8,3
3
1,5 2,60
75 36,6 91 44,4
4
2,0
10
4,8 2,51
43 21,0 77 37,5 55 26,8 18
8,8 3,12
52 25,4 77 37,5 46 22,4 21 10,2 3,09
78 38,0 81 39,5 17
8,3
3
1,5 2,48
68 33,2 87 42,2 21 10,2
7
3,4 2,62
72 35,1 84 40,9 15
7,3
4
2 2,47
78
38
83 40,5 18
8,8
9
4,4 2,63

Thực tế, trong thời gian vừa qua, các hoạt động này
đã được triển khai bước đầu tại hầu hết các trường tiểu
học trên địa bàn TP. Biên Hòa, tùy điều kiện ở từng
trường mà mức độ và hiệu quả thực hiện của các hình
thức HĐTN cũng khác nhau. Tuy nhiên, kết quả khảo sát
cho thấy, hiệu quả thực hiện chỉ đạt mức độ trung bình ở
hầu hết các hình thức HĐTN được khảo sát (TBC từ
2,47-3,2).
Kết quả điều tra từng hình thức của HĐTN về tính
hiệu quả khi triển khai thực hiện ở các trường tiểu học
thời gian vừa qua được nhận định theo các cấp độ khác
nhau. Các hình thức của HĐTN được đánh giá hiệu quả
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chủ động đổi mới nội dung các HĐTN để nâng cao hiệu
quả dạy học.
2.3.1.2. Cách thực hiện biện pháp
Để thực hiện biện pháp, các trường cần:
- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức
cơ bản về lí thuyết HĐTN cho HS tiểu học, gồm: khái
niệm, mục đích, ý nghĩa, nội dung, hình thức và phương
pháp tổ chức, điều kiện triển khai; những yêu cầu về đổi
mới giáo dục, các quy định về việc tổ chức HĐTN ở
trường tiểu học.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn đưa nội dung HĐTN
vào sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, giao nhiệm vụ cho
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GV các khối lớp xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ
lên lớp. Thông qua các HĐTN, tổ trưởng tổ chuyên môn
chỉ đạo cho GV trong tổ đánh giá ưu điểm của từng hoạt
động và những nội dung cần rút kinh nghiệm để có thể
làm tốt các HĐTN trong các giờ học tiếp theo.
- Tổ chức hội thảo chuyên đề về HĐTN, có sự tham
gia của đội ngũ CBQL, GV và phụ huynh HS, đại diện các
lực lượng giáo dục, các nhà khoa học,… để giúp GV và
các lực lượng giáo dục có cơ hội trao đổi, chia sẻ, nâng cao
nhận thức và kinh nghiệm tổ chức HĐTN cho HS tiểu học.
- Kết hợp với chính quyền địa phương, cơ quan
truyền thông trên địa bàn tuyên truyền về đổi mới giáo
dục ở tiểu học, về Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng
để các lực lượng thấy rõ việc tổ chức HĐTN ở trường
tiểu học sẽ giúp HS phát triển năng lực và phẩm chất theo
mục tiêu giáo dục.
- Khuyến khích GV nghiên cứu khoa học, đăng kí
viết sáng kiến kinh nghiệm, thành lập hội đồng thẩm định
các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, phổ biến cho
GV các sản phẩm có chất lượng cao.
2.3.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp
Để nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về
tầm quan trọng của HĐTN theo chủ đề giáo dục, theo
chúng tôi, cần có các điều kiện sau:
- Hiệu trưởng các trường tiểu học và đội ngũ CBQL cần
nghiên cứu, quán triệt nhận thức đúng đắn và thấy được vai
trò và hiệu quả của các HĐTN. Từ đó, có kế hoạch cụ thể
cho việc bồi dưỡng về nhận thức cũng như nghiệp vụ cho
GV và các lực lượng có liên quan đến HĐTN.
- Hiệu trưởng cần chỉ đạo xây dựng các quy trình, tiêu
chí đánh giá từng nội dung HĐTN phù hợp với điều kiện
của nhà trường.
- Cần có sự chỉ đạo thường xuyên, cụ thể của phòng
giáo dục thành phố, sở giáo dục tỉnh về quy định của việc
triển khai HĐTN trên địa bàn.
- Để nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu quả của
các HĐTN không chỉ giới hạn cho đội ngũ CBQL, GV ở
các nhà trường mà cần phổ biến để nâng cao nhận thức
cho xã hội, với phụ huynh HS và bản thân HS, bảo đảm
phù hợp với điều kiện của địa phương, với thực tiễn của
cả nước, tiếp cận với xu hướng chung của các nước trong
khu vực và trên thế giới.
2.3.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động trải
nghiệm cho học sinh đúng quy định và phù hợp với điều
kiện thực tiễn của nhà trường
2.3.2.1. Mục đích, ý nghĩa
- Xây dựng được kế hoạch thực hiện HĐTN cho HS
đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà
trường, có tính khả thi nhằm định hướng cho các trường
trong việc thực hiện, tạo tính chủ động khi huy động các
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nguồn lực, phối hợp triển khai và đánh giá việc thực hiện
các HĐTN cho HS.
- Xây dựng kế hoạch HĐTN theo chủ đề giáo dục cho
HS các khối lớp và toàn trường theo chương trình thí
điểm giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT, phù hợp
với điều kiện từng trường nhằm triển khai thực hiện theo
kế hoạch một cách chủ động, hiệu quả cho từng lớp.
2.3.2.2. Cách thực hiện biện pháp
Để xây dựng kế hoạch thực hiện HĐTN, các trường cần:
- Tổ chức nghiên cứu, học tập các văn bản chỉ đạo
của cấp trên về HĐTN, bám sát khung chương trình giáo
dục của Bộ GD-ĐT để xác định các nội dung HĐTN và
nguồn lực cho từng hoạt động.
- Huy động sự tham gia của GV, tổ chức Đoàn thanh
niên, Đội thiếu niên và đại diện phụ huynh HS xây dựng
kế hoạch.
- Chỉ đạo GV xây dựng các chuyên đề hoạt động
ngoại khóa về HĐTN cụ thể cho từng tháng, từng kì với
từng đối tượng HS, bám sát chủ đề, chủ điểm năm học,
trong đó nêu rõ các lực lượng tham gia, địa điểm tổ chức,
dự trù kinh phí tổ chức.
- Tổ chức trao đổi với đại diện phụ huynh HS các lớp,
nêu rõ thực trạng HS của nhà trường về năng lực, kiến
thức và kĩ năng, sau đó trình bày ý tưởng tổ chức các
HĐTN, xin ý kiến của ban đại diện phụ huynh HS về việc
xây dựng kế hoạch chi tiết cho HĐTN.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình thực
hiện trong toàn trường và từngkhối theo năm học, từng
tháng; khảo sát nhu cầu tham gia các nội dung hoạt động
của HS, đánh giá năng lực HS thời điểm hiện tại để xây
dựng nội dung chương trình HĐTN cho phù hợp.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục có
tính đặc thù về HĐTN, đặc biệt chú ý đến các nội dung
hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo, hoạt động câu
lạc bộ theo các nội dung môn học hoặc các chủ đề hoạt
động, hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS; hoạt động
tham quan dã ngoại tại các di tích lịch sử, các cơ sở văn
hóa, các nhà máy, doanh nghiệp; hướng dẫn GV chú ý đến
hoạt động tham quan di tích lịch sử cách mạng, tìm hiểu
các anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và trong thời
kì đổi mới của địa phương; tìm hiểu các di tích văn hóa vật
thể và phi vật thể của đất nước và địa phương.
* Điều kiện thực hiện biện pháp: - Hiệu trưởng và đội
ngũ CBQL trong nhà trường cần nắm vững mục tiêu, nội
dung chương trình HĐTN; - GV, phụ huynh HS cần có
nhận thức đúng về HĐTN; - Hiệu trưởng cần có những
biện pháp có tính pháp lí về chỉ đạo, xây dựng kế hoạch,
nội dung, chương trình HĐTN; - Đội ngũ GV có kinh
nghiệm, nhiệt tình trong việc tổ chức các hoạt động giáo
dục; - Hội phụ huynh HS, các tổ chức chính trị, xã hội,
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các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ các hoạt động của
nhà trường; - Xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua cho các
HĐTN theo chủ đề trong năm học.
2.3.3. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt
động trải nghiệm
2.3.3.1. Mục đích, ý nghĩa
Đối với các trường tiểu học, việc đổi mới và đa dạng
hóa các phương thức tổ chức HĐTN nhằm tạo sự hấp
dẫn, hứng thú cho HS, các em được trải nghiệm về kiến
thức và rèn luyện các kĩ năng mềm. Thông qua đổi mới
các hình thức tổ chức HĐTN, phát triển môi trường học
tập, giúp HS phát triển toàn diện nhân cách.
2.3.3.2. Cách thức thực hiện biện pháp
Các nhà trường cần lựa chọn các hình thức HĐTN
phù hợp với các nhóm tuổi của HS tiểu học từ lớp 1-5,
gồm các hoạt động như: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò
chơi, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã
ngoại, tổ chức các hội thi, cuộc thi, tổ chức sự kiện, hoạt
động giao lưu, hoạt động chiến dịch, hoạt động nhân đạo.
Để đổi mới và đa dạng hóa các HĐTN, cần tạo điều
kiện cho HS tham gia một cách tự giác và chủ động, có
sự chuẩn bị kĩ theo kế hoạch đã đặt ra; các hình thức tổ
chức HĐTN cần phong phú, hợp lí và linh hoạt nhằm tạo
hứng thú, sự say mê trong học tập cho HS.
2.3.3.3. Điều kiện thực hiện biện pháp
Ngay từ đầu năm học, nhà trường cần xây dựng và
phê duyệt kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể cho từng
tuần, từng tháng, từng học kì, để làm cơ sở cho GV xây
dựng kế hoạch HĐTN, tránh trùng với các hoạt động
khác của nhà trường. Đội ngũ GV cần thường xuyên
được bồi dưỡng, nâng cao năng lực tổ chức, triển khai
hiệu quả các HĐTN.
2.3.4. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát,
đánh giá kết quả của các hoạt động trải nghiệm ở trường
tiểu học
2.3.4.1. Mục đích, ý nghĩa
Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
HĐTN nhằm kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của việc triển
khai các hình thức HĐTN theo đúng kế hoạch và đạt
được các mục tiêu yêu cầu đặt ra, bảo đảm được tính phù
hợp và tính khả thi nội dung của từng hoạt động.
Nếu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả
HĐTN được thực hiện tốt sẽ nâng cao chất lượng, hiệu
quả của các nội dung được triển khai. Mặt khác, giúp cho
Ban giám hiệu nâng cao hiệu quả quản lí, điều chỉnh kịp
thời những nội dung không phù hợp, bảo đảm quá trình
quản lí được thực thi một cách khoa học.
2.3.4.2. Cách thực hiện biện pháp
- Để tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả HĐTN, cần xây dựng mô hình tổ chức công tác kiểm
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tra, giám sát có phân công cụ thể. Thành lập Ban hoặc bộ
phận kiểm tra, có các thành viên là đại diện cho các tổ chức
đoàn thể của trường và đại diện hội phụ huynh HS.
- Xây dựng quy chế công tác thanh tra, kiểm tra, giám
sát, có thể nằm trong quy chế chung về công tác thanh
tra, kiểm tra của trường, trong đó có quy chế riêng cho
nội dung triển khai các hình thức HĐTN. Trong quy chế,
cần xây dựng tiêu chuẩn, cơ chế giám sát tổ chức HĐTN
theo các chủ đề giáo dục trên quy mô toàn trường, quy
mô khối lớp và quy mô từng lớp.
- Để xây dựng nội dung công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát các HĐTN, các trường cần:
+ Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu tổ chức HĐTN theo
chủ đề cho HS.
+ Xác định chuẩn đánh giá dựa trên kiến thức, kĩ
năng, thái độ đạt được ở HS thông qua các loại hình và
nội dung hoạt động.
+ Xác định tiêu chí đánh giá và công cụ đo kết quả
đạt được ở mỗi HS và tập thể lớp.
+ Hình thành bộ tiêu chí đánh giá thi đua cho từng
chủ đề hoạt động theo khối lớp, toàn trường và cần được
thống nhất trong Ban lãnh đạo nhà trường.
+ Ban giám hiệu thường xuyên tiến hành kiểm tra kế
hoạch của GV chủ nhiệm thông qua từng chủ đề của
HĐTN trước khi tiến hành.
+ Hướng dẫn GV chủ nhiệm thiết kế hoạt động theo
mẫu và thống nhất tiêu chí đánh giá, xếp loại HS tham
gia hoạt động.
- Ngoài ra, nhà trường cần tăng cường kiểm tra, giám
sát việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình
HĐTN do GV tổ chức trong khuôn viên nhà trường hoặc
khuôn viên ngoài nhà trường, kiểm tra hoạt động của GV
từ khâu soạn giáo án, đến khâu tổ chức hoạt động và đánh
giá kết quả hoạt động. Kiểm tra ý thức, thái độ tham gia
và những kết quả đạt được của HS. Những kết quả kiểm
tra cần được phản hồi tới GV để GV có sự điều chỉnh kịp
thời nhằm nâng cao hiệu quả của HĐTN.
2.3.4.3. Điều kiện thực hiện biện pháp
Để thực hiện hiệu quả các biện pháp, các trường cần
tuân thủ các điều kiện sau :
- Lựa chọn các thành viên tham gia công tác thanh
tra, kiểm tra, đánh giá cần có năng lực chuyên môn và ý
thức trách nhiệm.
- Các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường
cần có sự phối kết hợp tốt trong quá trình tổ chức các
HĐTN cho HS nhằm đạt kết quả cao.
- Xác định được chuẩn và tiêu chí đo kết quả đạt được
ở HS.
- Cán bộ tham gia đánh giá kết quả HĐTN theo chủ
đề giáo dục cần công bằng, khách quan.
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- Cần có quy chế khen thưởng rõ ràng sau quá trình
thanh tra, kiểm tra, đánh giá.
3. Kết luận
Các biện pháp được đề xuất ở trên đã được chúng tôi
đưa vào triển khai thực hiện ở Trường Tiểu học Nguyễn
An Ninh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai từ năm 2016. Sau
khi triển khai các biện pháp, chúng tôi nhận thấy hiệu quả
tổ chức các HĐTN đã được cải thiện rõ rệt, HS hứng thú,
say mê tích cực và chủ động trong học tập, từ đó hiệu quả
dạy học cũng được nâng cao, đáp ứng mục tiêu đổi mới
giáo dục hiện nay. Điều này cho thấy, các biện pháp nêu
trên là có tính thực tiễn và có tính khả thi.
Để các biện pháp đề xuất được triển khai thực hiện ở
các trường tiểu trên địa bàn thành phố Biên Hòa đạt hiệu
quả, chúng tôi kiến nghị: - Đối với Bộ GD-ĐT: cần nghiên
cứu ban hành sớm các cơ chế, chính sách quản lí HĐTN
thống nhất trong phạm vi cả nước, gồm cả nội dung, hình
thức và nguồn lực. Nâng cao tính pháp lí, tính hiệu lực của
các văn bản hướng dẫn, xây dựng các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng để triển khai tại các địa phương; - Đối với
Sở GD-ĐT Đồng Nai và Phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa:
trên cơ sở cơ chế chính sách của nhà nước, của Bộ GDĐT ban hành, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các trường
tiểu học trên địa bàn, bảo đảm thực hiện thống nhất các nội
dung, hình thức, quy trình, mô hình triển khai HĐTN,
hướng dẫn việc huy động và quản lí nguồn lực, chấp hành
đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực
tế của địa phương. Tổ chức tập huấn, đào tạo cho CBQL,
GV và các chủ thể có liên quan về chương trình, nội dung,
hình thức triển khai HĐTN; - Đối với các trường tiểu học
trên địa bàn TP. Biên Hòa: các trường cần tổ chức nghiên
cứu, triển khai đồng bộ các biện pháp đã được đề xuất,
trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, năng lực
cho đội ngũ CBQL và GV, có sự phối hợp chặt chẽ giữa
phụ huynh HS và các tổ chức xã hội.
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