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Abstract: Among the factors affecting the effectiveness of extracurricular activities in military
universities, the role of education managers is important. Skills of organizing extracurricular
activities of educational managers at military universities have gradually been raised to meet the
requirements. However, in the coming time to meet the goals of education, training, the task of
building and defending the country, international integration, education managers need to study
and train to improve their quality, competencies and professional qualifications, including skills to
organize extracurricular activities. The article presents the skill groups on organizing
extracurricular activities of educational managers in military universities today.
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1. Mở đầu
Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục là
quốc sách hàng đầu. Phát triển GD-ĐT nhằm nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị
kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm
chất người học; học đi đôi với hành, lí luận gắn với
thực tiễn” [1]. Để thực hiện phương hướng cơ bản
trên, hoạt động GD-ĐT ở các nhà trường nói chung,
các trường đào tạo sĩ quan trong quân đội nói riêng,
không những phải nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy
học trong thời gian chính khóa mà còn phải tổ chức tốt
các hoạt động ngoại khóa (HĐNK) để giúp người học
củng cố, mở rộng kiến thức; thực hiện “học đi đôi với
hành, lí luận liên hệ với thực tiễn”.
Trong những năm qua, việc đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện
GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc
tế” [2], để nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà trường
quân đội luôn kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo chính khóa
với tổ chức các HĐNK. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến
hiệu quả HĐNK ở các nhà trường phải kể đến vai trò của
đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục. Vì vậy, tổ chức
và bồi dưỡng kĩ năng (KN) tổ chức HĐNK cho đội ngũ
CBQL giáo dục ở các nhà trường quân đội luôn được
Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cấp ủy, chỉ huy quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó, KN tổ chức HĐNK của đội
ngũ CBQL giáo dục ở các nhà trường từng bước được
nâng lên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo các đối
tượng học viên. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để đáp
ứng mục tiêu GD-ĐT, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, hội nhập quốc tế... yêu cầu đặt ra đối với CBQL
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giáo dục ở các nhà trường quân đội cần phải được bồi
dưỡng, nâng cao KN tổ chức HĐNK.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa
- KN là khả năng vận dụng những tri thức, kĩ xảo và
kinh nghiệm đã có một cách sáng tạo vào thực tiễn nhằm
giải quyết các nhiệm vụ trong điều kiện, hoàn cảnh mới,
bảo đảm đạt được những mục đích xác định đã đặt ra.
KN là một hoạt động tâm lí của con người, luôn gắn với
một loại hình hoạt động nhất định trong một lĩnh vực hoạt
động nào đó. Chủ thể có KN về một hoạt động nào đó
phải hội đủ các thành phần tâm lí cơ bản sau:
+ Có tri thức, hiểu biết và phương thức thực hiện hoạt
động (phải hiểu rõ mục đích, điều kiện, quy trình, trình
tự thực hiện các thao tác hành động, dự kiến những tình
huống bất ngờ…).
+ Thực hiện thành thạo những hành động có ý thức
dựa trên sự vận dụng những tri thức đã có về lĩnh vực
hoạt động đó (có kĩ xảo về hành động và các phẩm chất
tâm lí tương ứng với yêu cầu hoạt động).
+ Biết vận dụng những tri thức, kĩ xảo, kinh nghiệm đã
có vào trong từng điều kiện, hoàn cảnh diễn ra hoạt động
một cách cụ thể, sáng tạo. Các hành động được thực hiện
nhuần nhuyễn theo đúng yêu cầu đặt ra. Kết thúc hành
động phải đạt được kết quả theo mục tiêu đặt ra và có thể
đạt kết quả tương tự trong những điều kiện đã thay đổi.
- KN tổ chức hoạt động: L.I. Umanxki cho rằng: “KN
tổ chức hoạt động là khả năng của người tổ chức làm việc
có hiệu quả trong những tình huống khác nhau” [3; tr 17].
Điều đó cho thấy, KN tổ chức hoạt động là biểu hiện của
năng lực tổ chức các hoạt động, bảo đảm cho hoạt động
diễn ra đạt kết quả như mục tiêu đề ra trong mọi tình huống
thực tiễn khác nhau. Đó là năng lực từ xác định mục tiêu,
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xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả
phù hợp quy trình, quy chế và các nguyên tắc, điều kiện tổ
chức một hoạt động nào đó. Liên quan đến các KN tổ chức
hoạt động, trong tác phẩm: “Những nguyên tắc trong công
tác tổ chức”, tác giả P.M. Kegientxev đã nêu ra các KN
chủ đạo của tổ chức hoạt động là: KN tổ chức tập thể và
các mối quan hệ trong tập thể; KN lập kế hoạch công việc;
KN thống nhất công việc của cá nhân và của tập thể; KN
kiểm tra, đánh giá; KN tính toán phương pháp tổ chức và
ra chỉ thị kịp thời [4; tr 43].
Như vậy, khi bàn về KN tổ chức hoạt động nói chung,
các tác giả trên cùng thống nhất quan điểm đó là sự vận
dụng hệ thống tri thức, kinh nghiệm của công tác tổ chức;
của các loại hình hoạt động cụ thể vào thực tiễn hoạt động
để thống nhất hành động của mọi người nhằm đạt tới mục
đích đề ra của hoạt động trong những điều kiện cho phép.
- Hoạt động ngoại khoá: Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt:
“HĐNK là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động
thực tiễn của học sinh về khoa học kĩ thuật, lao động công
ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn hóa văn
nghệ, thẩm mĩ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí... để giúp
các em hình thành và phát triển nhân cách” [5; tr 86]. Như
vậy, HĐNK là những hoạt động ngoài giờ học chính khóa,
có mục đích, tổ chức, kế hoạch, phương pháp khoa học
dưới sự hướng dẫn của nhà giáo dục giúp người học củng
cố, mở rộng tri thức, phát triển tư duy, rèn luyện KN, hoàn
thiện nhân cách theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
- KN tổ chức HĐNK: Từ quan niệm về KN tổ chức hoạt
động và HĐNK, chúng tôi cho rằng: KN tổ chức HĐNK là
sự vận dụng có hiệu quả những tri thức, kĩ xảo, kinh nghiệm
đã có về HĐNK vào thực tiễn tổ chức các HĐNK cho học
viên trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, bảo đảm
cho các hoạt động đó đạt hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu
cầu đào tạo. KN tổ chức HĐNK của chủ thể được hình
thành trên cơ sở tri thức, kĩ xảo và kinh nghiệm đã có về
HĐNK và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào thực
tiễn những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau tổ chức có hiệu
quả các HĐNK ở các nhà trường.
2.2. Kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa của cán bộ
quản lí giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay
CBQL giáo dục ở các nhà trường quân đội là những
cán bộ, sĩ quan được Đảng và quân đội giao nhiệm vụ trực
tiếp chỉ huy, quản lí học viên ở các hệ, tiểu đoàn, lớp, đại
đội. Nhiệm vụ của họ là quản lí; hướng dẫn, giúp đỡ học
viên nghiên cứu, học tập, ôn luyện; giáo dục, bồi dưỡng
động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập, rèn luyện theo mục
tiêu, yêu cầu đào tạo của nhà trường; góp phần hình thành
phẩm chất, nhân cách, phương pháp, tác phong công tác
của người sĩ quan chỉ huy, cán bộ tương lai.
KN tổ chức HĐNK của CBQL giáo dục ở các nhà
trường quân đội là sự vận dụng có hiệu quả những tri
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thức, kĩ xảo, kinh nghiệm đã có về HĐNK vào tổ chức
các hoạt động ở đơn vị, nhằm giúp học viên củng cố, bổ
sung, mở rộng tri thức và hình thành những KN hoạt
động cần thiết đáp ứng mục tiêu, yêu cầu GD-ĐT của
nhà trường. Đây là một loại KN chuyên biệt, đòi hỏi tất
yếu của hoạt động quản lí, giáo dục và rèn luyện tập thể
học viên trong các nhà trường. Chủ thể tổ chức HĐNK
là CBQL giáo dục, định hướng, điều khiển học viên tham
gia các HĐNK, giúp họ củng cố, bổ sung, mở rộng tri
thức và hình thành những KN hoạt động khác.
Từ mục tiêu đào tạo cán bộ, sĩ quan tương lai đặt ra
yêu cầu việc tổ chức các HĐNK cho học viên cần hướng
vào củng cố, bổ sung, mở rộng làm giàu tri thức, kiến
thức về khoa học tự nhiên, xã hội, quân sự và hình thành
những KN hoạt động cơ bản, các KN nghề nghiệp quân
sự, KN sống... Để có KN tổ chức các HĐNK, CBQL
giáo dục phải có tri thức, kĩ xảo và kinh nghiệm, sự vận
dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động, cụ thể:
- CBQL giáo dục trước hết phải có tri thức, là người
am hiểu về mục tiêu giáo dục, tầm quan trọng của chương
trình HĐNK đối với học viên, phải nắm vững nội dung,
tiến trình giáo dục của nhà trường, lớp, các hình thức tổ
chức HĐNK đối với học viên. Đặc biệt là phải nắm và vận
dụng đúng đắn, sáng tạo các nguyên tắc tổ chức hoạt động,
tổ chức giáo dục và nguyên tắc đặc thù khi tổ chức HĐNK
nhằm phát huy tối đa tính tích cực tham gia của các cá
nhân và tập thể học viên, nâng cao vai trò tự quản và phối
hợp hoạt động của các nhóm, tập thể lớp học, của những
người được phân công phụ trách nhóm, tập thể mà không
làm mất vai trò hướng dẫn, chỉ đạo của mình.
- CBQL giáo dục phải có kĩ xảo trong tổ chức
HĐNK, như: kĩ xảo xác định mục tiêu, lựa chọn nội
dung, hình thức, kĩ xảo tổ chức thực hiện, xử lí tình
huống, đánh giá kết quả... Kĩ xảo tổ chức HĐNK của
CBQL giáo dục là những thủ pháp, cách thức hành động
đã được củng cố và tự động hóa, được hình thành trong
quá trình luyện tập. Biểu hiện ở thao tác mau lẹ, hành
động thuần thục, chính xác; là cơ sở để đảm bảo cho
HĐNK được diễn ra nhanh chóng và đạt được hiệu quả.
- CBQL phải có kinh nghiệm tổ chức HĐNK sao cho
phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đơn vị, đặc
điểm tâm lí học viên và các điều kiện khách quan khác
nhau. Trong đó, nổi lên là những kinh nghiệm tổ chức
HĐNK cơ bản, như: Kinh nghiệm xác định mục tiêu, yêu
cầu HĐNK phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo và nội
dung chương trình học tập chính khóa, góp phần nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính khóa.
2.3. Đề xuất một số nhóm kĩ năng tổ chức hoạt động
ngoại khóa của cán bộ quản lí giáo dục ở các nhà
trường quân đội hiện nay
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KN tổ chức HĐNK của CBQL giáo dục ở nhà trường
quân đội được hình thành trên cơ sở tri thức, kĩ xảo và
kinh nghiệm về tổ chức HĐNK. Đây là những yếu tố cấu
thành KN, hay đó là cấu trúc tâm lí của KN. Mặt khác,
xét dưới góc độ tổ chức, KN tổ chức HĐNK của CBQL
giáo dục lại được tiến hành bởi một chuỗi các tác động,
theo một quy trình các bước cụ thể như: Xác định mục
tiêu, nội dung; thiết kế và xây dựng kế hoạch hoạt động;
chuẩn bị cơ sở vật chất; tổ chức thực hiện; đánh giá hiệu
quả hoạt động và tương ứng với quy trình. Các bước đó
là biểu hiện của các nhóm KN bộ phận, nghĩa là trong tổ
chức HĐNK, KN của CBQL giáo dục được biểu hiện
thông qua các nhóm KN bộ phận. Vì vậy, để tìm hiểu KN
tổ chức HĐNK của CBQL giáo dục ở các nhà trường
quân đội, chúng tôi nghiên cứu dựa trên biểu hiện của các
nhóm KN bộ phận và trong từng nhóm KN bộ phận cũng
được tạo nên từ tri thức, kĩ xảo và kinh nghiệm tổ chức
HĐNK của CBQL giáo dục.
Dựa vào các nghiên cứu lí luận, thực tiễn, chúng tôi
cho rằng, KN tổ chức HĐNK của CBQL giáo dục ở các
nhà trường quân đội được biểu hiện trên 5 nhóm KN cơ
bản sau:
2.3.1. Nhóm kĩ năng xác định mục đích, nội dung hoạt
động ngoại khóa
Bất cứ một hoạt động nào trước khi tiến hành, để đạt
được kết quả, cá nhân phải xác định được mục đích, lựa
chọn nội dung. Đây là bước đầu tiên rất quan trọng, quyết
định đến hiệu quả các bước tiếp theo. Vì vậy, CBQL giáo
dục có KN tổ chức HĐNK trước tiên phải xác định được
mục đích của HĐNK trên cơ sở phân tích những điều
kiện khách quan, như: mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đặc
điểm tâm, sinh lí lứa tuổi, hệ thống cơ sở vật chất, đặc
trưng hoạt động và tình hình thực tiễn của đơn vị và điều
kiện chủ quan của bản thân (trình độ, năng lực, KN tổ
chức...). Phân tích được những thuận lợi, khó khăn sẽ gặp
phải trong quá trình tổ chức thực hiện. Sau khi xác định
được mục đích, CBQL giáo dục lựa chọn nội dung của
HĐNK, nội dung xác định phải đáp ứng mục đích đã đặt
ra, phù hợp với từng đối tượng học viên, tình hình hoạt
động ở đơn vị và mục tiêu GD-ĐT của nhà trường. Vì
vậy, việc xác định được mục đích, nội dung, yêu cầu,
cách thức tiến hành hoạt động, đặc điểm các đối tượng
tham gia hoạt động là biểu hiện quan trọng KN tổ chức
HĐNK của CBQL giáo dục ở các nhà trường quân đội.
Nhóm KN xác định mục đích, nội dung HĐNK của
CBQL giáo dục được biểu hiện ở các KN cơ bản sau:
- KN cụ thể hóa các HĐNK phù hợp với mục tiêu, yêu
cầu toàn khóa, từng năm học, học kì, môn học. HĐNK ở
các nhà trường quân đội hiện nay được xây dựng dựa trên
mục tiêu, yêu cầu của quá trình đào tạo học viên. Các nội
dung HĐNK phải hướng vào hình thành và phát triển nhân
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cách người học, những cán bộ, sĩ quan tương lai. Vì vậy,
căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu của toàn khóa, từng năm học,
học kì, môn học, CBQL giáo dục phải xây dựng, cụ thể
hóa được các HĐNK cho phù hợp. Muốn làm được điều
này đòi hỏi CBQL giáo dục phải nắm chắc được mục tiêu
giáo dục trong từng giai đoạn cụ thể; đồng thời biết xây
dựng những nội dung HĐNK phù hợp. Đây là việc làm rất
khó đối với CBQL giáo dục ở các nhà trường quân đội,
bởi học viên phải học tập rất nhiều nội dung, môn học,
trong khi đó đội ngũ cán bộ lại được đào tạo từ rất nhiều
nguồn, các quân, binh chủng khác nhau, thường họ chỉ
nắm chắc một chuyên môn cụ thể. Nhưng với sự nỗ lực cố
gắng, nắm chắc mục tiêu, yêu cầu GD-ĐT của nhà trường,
khi xây dựng nội dung HĐNK của đơn vị, đội ngũ CBQL
giáo dục luôn bám sát vào chương trình, nội dung học tập
chính khóa. Vì vậy, HĐNK ở các nhà trường về cơ bản đã
đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
- KN xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức tổ
chức HĐNK. HĐNK ở các nhà trường quân đội rất
phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, việc lựa
chọn được nội dung và hình thức phù hợp là yếu tố rất
quan trọng đối với CBQL giáo dục. Nội dung HĐNK
được xây dựng dựa trên mục tiêu đào tạo của nhà trường,
trong từng môn học, học kì, năm học và toàn khóa. Muốn
xây dựng nội dung HĐNK phù hợp với từng hoạt động,
yêu cầu CBQL giáo dục phải có KN xây dựng, lựa chọn
nội dung HĐNK. Nội dung HĐNK ở các nhà trường
quân đội chủ yếu nhằm hình thành phẩm chất, nhân cách,
phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, sĩ quan chỉ
huy tương lai, nên các nội dung thường tập trung chủ yếu
vào kiến thức chuyên ngành quân sự, chính trị, văn hóa,
xã hội, KN sống, KN giao tiếp, rèn luyện ý chí chiến đấu,
tình yêu nghề nghiệp quân sự...
Trên cơ sở xác định nội dung, CBQL giáo dục phải lựa
chọn các hình thức HĐNK phù hợp với nội dung của tuần,
của tháng, học kì, năm học và mục tiêu giáo dục của nhà
trường. Để HĐNK có hiệu quả, đòi hỏi CBQL giáo dục
phải linh hoạt, đa dạng trong việc sử dụng các hình thức,
phương pháp tổ chức các hoạt động, tạo hứng thú cho học
viên trong học tập và rèn luyện. Các hình thức tổ chức
HĐNK có thể kể đến như: Tổ chức kỉ niệm các ngày lễ
lớn, các sự kiện về chính trị, xã hội trong nước, quân đội
và quốc tế hoặc những sự kiện đáng chú ý ở địa phương;
tọa đàm, giao lưu với các trường, các lớp, đơn vị quân đội,
các hội thi, hội thao quân sự; hưởng ứng và tham gia các
hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, truyền thống ở địa
phương, quân đội; tổ chức các trò chơi “hỏi đáp” tìm hiểu
về xã hội, khoa học quân sự theo chuyên đề môn học của
học viên (Triết học, Công tác đảng, Công tác chính trị,
Lịch sử - Văn hóa quân sự, Tâm lí học quân sự, Giáo dục
học quân sự, Kinh tế, Khoa học quân sự…).
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- KN mô hình hóa đặc điểm nhân cách học viên; KN
tìm hiểu, xử lí, sử dụng và lưu trữ thông tin về HĐNK.
Học viên ở các nhà trường quân đội là những thanh niên
ưu tú, được tuyển chọn kĩ về mọi mặt để đào tạo trở thành
những cán bộ, sĩ quan chỉ huy. Họ là những người trẻ tuổi
có nhận thức tốt, năng động, nhiệt huyết, nhạy bén với
cái mới, có tình yêu nghề nghiệp quân sự, ham học hỏi,
cầu tiến bộ..., tuy nhiên, do trẻ tuổi nên nhận thức còn
phiến diện, thiếu sâu sắc, tình cảm bồng bột, cảm xúc dễ
thay đổi, khả năng kiềm chế, tính kiên trì chưa cao...
Những đặc điểm này ảnh hưởng tới hiệu quả tổ chức
HĐNK. Vì vậy, CBQL phải nắm chắc đặc điểm nhân
cách, tâm, sinh lí học viên để tổ chức, định hướng và điều
khiển trong quá trình tổ chức HĐNK.
Bên cạnh đó, CBQL giáo dục phải có KN tìm hiểu,
xử lí, sử dụng và lưu trữ thông tin về HĐNK. Việc tìm
hiểu thông tin sẽ giúp CBQL giáo dục kịp thời để đưa ra
những quyết định đúng đắn và xử lí tốt các tình huống
nảy sinh trong quá trình tổ chức hoạt động ở đơn vị.
Thông tin được lưu trữ còn là tài liệu quan trọng, những
kinh nghiệm hữu ích, bổ sung, nâng cao hiệu quả cho các
lần tổ chức HĐNK tiếp theo.
2.3.2. Nhóm kĩ năng thiết kế và xây dựng kế hoạch hoạt
động ngoại khóa
HĐNK là hoạt động có mục đích, có kế hoạch nhằm
đạt được mục tiêu đề ra. Do đó, khi tổ chức HĐNK cho
học viên cần phải thiết kế, xây dựng lập kế hoạch cụ thể
để hoạt động đạt được hiệu quả. Như Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nói: “Bất kì việc to, việc nhỏ phải có sáng kiến,
phải có kế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết tâm làm cho
thành công” [6; tr 131]. Nhóm KN thiết kế và xây dựng
kế hoạch HĐNK biểu hiện ở các KN cơ bản sau: KN xác
định kế hoạch tổng thể HĐNK phù hợp với chương trình,
nội dung học tập chính khóa; KN xác định điều kiện và
phương tiện HĐNK; KN xác định mục tiêu giáo dục của
HĐNK; KN xây dựng tiến trình HĐNK.
Với mục tiêu đào tạo những cán bộ, sĩ quan tương lai,
học viên ở các nhà trường quân đội được học tập rất
nhiều nội dung môn học thuộc nhiều lĩnh vực chuyên
ngành khác nhau, số lượng thời gian trên giảng đường
không đủ để lĩnh hội được tất cả tri thức mà yêu cầu phải
có những hoạt động bổ trợ ngoài giờ học chính khóa. Bên
cạnh đó, học viên còn phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ
khác nhau trong đơn vị bên cạnh việc học tập (thực hiện
các quy định, rèn luyện, lao động, tăng gia sản xuất...).
Ngày nay, trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc
biệt là Internet, nhiều nội dung thông tin mới, thông tin
thời sự được cập nhật thường xuyên, vì vậy để HĐNK có
hiệu quả, thu hút được nhiều học viên tham gia, CBQL
giáo dục phải có KN thiết kế và xây dựng kế hoạch hoạt
động phù hợp. Thường xuyên đổi mới nội dung, chương
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trình HĐNK phù hợp với thực tiễn học tập, rèn luyện
hàng ngày của học viên, bảo đảm phù hợp với đặc điểm
lứa tuổi của từng đối tượng, từng nội dung môn học; đặc
biệt đi sâu ngoại khoá môn chuyên ngành quân sự theo
mục tiêu đào tạo và bám sát từng chủ đề trên các mặt hoạt
động của đơn vị, nhà trường, xã hội.
CBQL giáo dục có KN thiết kế và xây dựng kế hoạch
HĐNK sẽ giúp cho việc tổ chức đạt được mục tiêu tương
đối chính xác, góp phần đảm bảo tính ổn định trong hoạt
động, tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí,
nhân lực, hạn chế được rủi ro, chủ động ứng phó với mọi sự
thay đổi trong quá trình điều hành tổ chức linh hoạt, đạt mục
tiêu đã đề ra. Kế hoạch còn giúp CBQL giáo dục phân bổ
và sử dụng hợp lí quỹ thời gian, huy động được các đơn vị
giúp việc; bố trí lực lượng tập trung theo một kế hoạch thống
nhất; phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với các đơn vị để thực
hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra, phát huy được
trí tuệ của cá nhân, tập thể, làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám
sát, đánh giá mọi mặt hoạt động của đơn vị.
2.3.3. Nhóm kĩ năng chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện
bảo đảm cho hoạt động ngoại khóa
Đây là nhóm KN đảm bảo cho HĐNK đạt được kết
quả tốt nhất. HĐNK ở các nhà trường quân đội là hoạt
động bổ trợ ngoài giờ học chính khóa, với nội dung
phong phú, đa dạng, không gian rộng, thời gian không cố
định nên rất cần đảm bảo về cơ sở vật chất, phương tiện
kĩ thuật. Việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, phương tiện kĩ
thuật đầy đủ, phù hợp sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc
tổ chức HĐNK đạt kết quả cao; và ngược lại, nếu hoạt
động mà thiếu các điều kiện, phương tiện hỗ trợ thì sẽ
khó khăn, hiệu quả không cao. Vì vậy, CBQL giáo dục
cần phải có KN chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kĩ
thuật; trong đó, nhóm KN chuẩn bị cơ sở vật chất,
phương tiện gồm: KN lựa chọn cơ sở vật chất, phương
tiện; KN bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện; KN sử
dụng cơ sở vật chất, phương tiện...
Xuất phát từ đặc thù của hoạt động quân sự với tính chất
căng thẳng, ác liệt diễn ra với mọi thời gian, không gian rộng
lớn nên HĐNK ở các nhà trường quân đội cũng có những
đặc điểm riêng, không chỉ diễn ra ở trong nhà trường mà
còn diễn ra phạm vi ngoài nhà trường, cả ban ngày và ban
đêm như: hành quân dã ngoại, dân vận, huấn luyện ban
đêm... với những điều kiện, phương tiện, kĩ thuật đảm bảo
khác nhau (tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể). Với tính chất
đặc thù đó, việc tổ chức HĐNK của CBQL giáo dục có
những thuận lợi, có thể tổ chức được mọi lúc, mọi nơi xen
kẽ với các hoạt động quân sự, huấn luyện như: trò chơi quân
sự, hội thi, hội thao quân sự... Bên cạnh đó, cũng có những
khó khăn, như việc đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện kĩ
thuật, đảm bảo lực lượng quân số, nhất là những hoạt động
diễn ra ngoài nhà trường, huấn luyện ban đêm, hành quân
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dã ngoại... Vì vậy, để HĐNK ở đơn vị diễn ra được thuận
lợi, đòi hỏi CBQL phải có KN chuẩn bị tốt cơ sở vật chất,
lựa chọn phương tiện phù hợp và biết sử dụng thành thạo
các phương tiện, kĩ thuật trong tổ chức HĐNK.
2.3.4. Nhóm kĩ năng tổ chức thực hiện hoạt động ngoại khóa
Đây là nhóm KN quan trọng nhất, có tính chất quyết
định đối với hiệu quả HĐNK của CBQL giáo dục ở các
nhà trường quân đội. Một kế hoạch được thiết kế hợp lí,
các khâu chuẩn bị được tiến hành tốt sẽ là điều kiện để
mọi hoạt động đạt hiệu quả. Song, nếu bước tổ chức thực
hiện hoạt động không tốt sẽ làm các bước trên không còn
giá trị. CBQL giáo dục có KN tổ chức thực hiện HĐNK
sẽ làm tốt các kế hoạch hoạt động đã được xác định từ
trước và có khả năng điều chỉnh, xử lí mọi tình huống
xảy ra ngoài dự kiến so với kế hoạch ban đầu, đảm bảo
phù hợp với thực tế. Nhóm KN tổ chức thực hiện HĐNK
gồm: KN xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp với từng
HĐNK; KN quản lí, điều khiển HĐNK; KN giải quyết
các tình huống nảy sinh trong HĐNK.
HĐNK ở các nhà trường quân đội được diễn ra ở
khắp nơi với không gian, thời gian, nhiều hình thức đa
dạng, nội dung phong phú, trong nhà trường, đơn vị,
ngoài thao trường, địa phương kết nghĩa… với nhiều lực
lượng tham gia, quân số đông, nhiều hoạt động đan xen
nhau (hội trại kết nghĩa, hội thao quân sự, hội diễn văn
nghệ, thi olympic…) đòi hỏi CBQL giáo dục phải có KN
bao quát, quản lí, điều hành hoạt động, phát hiện và xử lí
kịp thời các tình huống nảy sinh. Để có thể tổ chức tốt
các HĐNK ở đơn vị CBQL giáo dục phải có năng lực
toàn diện về mọi mặt nói chung, tổ chức HĐNK nói
riêng. Đó là việc nắm vững những tri thức, KN, kĩ xảo tổ
chức HĐNK, thuần thục các thao tác, vận dụng linh hoạt,
sáng tạo vào thực tiễn hoạt động ở đơn vị.
2.3.5. Nhóm kĩ năng đánh giá hiệu quả hoạt động ngoại khóa
Đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình tổ
chức HĐNK. Đánh giá sẽ giúp CBQL giáo dục xác nhận
mức độ đạt được của hoạt động so với mục tiêu đặt ra ban
đầu, xác định những gì đã và chưa làm được; nhận ra những
điểm mạnh, điểm yếu trong các khâu, tìm ra được nguyên
nhân dẫn đến kết quả hoạt động để có hướng điều chỉnh kịp
thời trong những lần hoạt động tiếp theo. HĐNK chỉ có hiệu
quả khi nó được đánh giá khách quan, chính xác và chi tiết.
Nhóm KN đánh giá HĐNK gồm: KN xây dựng tiêu chí và
thang đánh giá HĐNK; KN hướng dẫn học viên tự đánh giá;
KN sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức HĐNK.
Để đánh giá kết quả HĐNK, trước hết, CBQL giáo
dục phải xây dựng được các tiêu chí và thang đánh giá.
Đây là việc làm rất khó bởi nội dung HĐNK ở các nhà
trường quân đội rất đa dạng và trong từng hoạt động lại
phong phú về hình thức. Vì vậy, tiêu chí và thang đánh
giá phải đảm bảo khách quan, phản ánh và đánh giá đúng
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kết quả. Song song với tiêu chí và thang đánh giá đưa ra,
CBQL giáo dục phải hướng dẫn học viên tự đánh giá,
xem những gì đã và chưa đạt được. Kết thúc HĐNK phải
sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, phân tích những kết quả đã
làm được, thấy được hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân
và bài học để tổ chức HĐNK lần sau đạt kết quả tốt hơn.
3. Kết luận
Để tổ chức tốt HĐNK cho học viên ở các nhà trường
quân đội, CBQL giáo dục phải thuần thục các KN cơ bản
trên. Các nhóm KN có mối quan hệ tác động qua lại với
nhau. Sự phát triển của mỗi KN thành phần sẽ tạo tiền đề
để hình thành các nhóm KN, sự phát triển đồng bộ các
nhóm KN và tác động qua lại giữa chúng sẽ tạo nên sự
phát triển KN tổ chức HĐNK. Vì vậy, để xác định nội
dung phát triển KN tổ chức HĐNK cho đội ngũ CBQL
giáo dục ở các nhà trường cần xác định nội dung của các
nhóm KN, từng KN thành phần trong mỗi nhóm và
hướng dẫn họ rèn luyện từng KN thành phần đó.
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