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Chủ đề hoạt động tháng 9 

 

THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP  

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

 (2 tiết) 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức, kĩ năng 

 Sau khi học xong bài (chủ đề) này, HS: 

a. Kiến thức 

- Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện để có thể thực hiện được bổn phận 

của thanh niên học sinh, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho tương lai. 

- Học sinh hiểu được vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quá trình xây 

dựng và phát triển đất nước, xác định được quyền và trách nhiệm của thanh niên trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Vận dụng được các Điều 12, 13, 27, 29 trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền 

trẻ em để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quyền nói trên 

trong thực tế. 

b. Kĩ năng: Hình thành hoặc rèn luyện được kĩ năng nói trước đám đông.,.… 

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

 a. Các phẩm chất  

- Tích cực, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động thể 

hiện vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp chung 

 b. Các năng lực chung 

- Phát triển phẩm chất và năng lực, phát triển hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy cao nhất 

tiềm năng, khả năng sáng tạo của HS 

 c. Các năng lực chuyên biệt 

- Xây dựng, hoàn thiện những phẩm chất nhân cách của mình theo đúng chuẩn mực xã hội 

II. CHUẨN BỊ 

1. Giáo viên 

  - Định hướng nội dung cho học sinh thảo luận… 

  - Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp cho học sinh. 

Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng các Điều 12, 13, 27, 29 trong Công ước Liên hợp quốc về 

Quyền trẻ em để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quyền nói trên trong 

thực tế. 

  - Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý dưới dạng hỏi – đáp hoặc xử lý tình huống, hướng dẫn học 

sinh khai thác nội dung hoạt động. 

  - Phân công nhiệm vụ cho học sinh. 

  - Duyệt kế hoạch cho học sinh trước khi tiến hành thảo luận… 

2. Học sinh 

  - Xây dựng chương trình hoạt động, chuẩn bị tốt nội dung hoạt động. 

  - Phân công người dẫn chương trình, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trò chơi, đố vui… thay đổi bầu 

không khí giữa các tiết hoạt động. 
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IV: Tổ chức tiến hành các hoạt động 

 

Tên hoạt 

động 
Nội dung hoạt động 

Người thực 

hiện 

-Khởi động. 

 

 

-Tuyên bố lý 

do, 

giới.thiệu 

đại biểu,.tên 

chủ đề hoạt 

động.tháng.9 

(5 phút). 

- Hát một bài hát thường dùng trong sinh hoạt tập thể của đoàn 

viên thanh niên. VD bài hát “Nối vòng tay lớn” (Nhạc và lời: 

Trịnh Công Sơn), hoặc “Thanh niên làm theo lời Bác” (Nhạc 

và lời: Hoàng Hòa). 

- Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô cùng các bạn. Chúng ta 

lại gặp nhau trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp chủ 

đề tháng 9: “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

- Xin giới thiệu đại biểu: thầy Luyến. 

- Vỗ tay… 

 

-Phó phong 

trào 

-NDCT 

-Cả lớp 

-NDCT 

-HS thảo luận 

và phát biểu ý 

kiến (đại diện 

nhóm hoặc cá 

nhân phát 

biểu) 

Tên hoạt 

động 
Nội dung hoạt động 

Người thực 

hiện 

*Hoạt động 

1: Trao đổi 

về phương 

pháp học tập 

tích cực ở 

trường 

THPT (20 

phút). 

 

- Trao đổi một số vấn đề liên quan đến phương pháp học tập 

và tác dụng của phương pháp học tập tích cực: 

1) Có bạn cho rằng cứ học như cũ vừa đỡ mệt mà vẫn có hiệu 

quả. Các bạn có nhất trí với ý kiến trên không? 

Đáp: Cần phải học tập theo phương pháp tích cực, hữu hiệu, 

giúp ta nắm bắt thông tin, thu nạp kiến thức nhanh nhất, hiệu 

quả nhất trong thời đại mới. 

2) Theo các bạn, thế nào là phương pháp học tập tích cực? 

Đáp: Học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học, đó là quá 

trình dạy (của giáo viên) – tự học (của học sinh). Học sinh vừa 

bị chỉ đạo bởi người dạy vừa là tự chỉ đạo trong quá trình dạy 

học, tự nghiên cứu, tự thể hiện, tự kiểm tra, tự điều chỉnh, luôn 

chủ động tự tìm hiểu tri thức, phát hiện và giải quyết vấn đề 

trên cơ sở tự giác, tự do, tích cực, tự lực, sáng tạo. Giáo viên 

giữ vai trò chỉ đạo, là người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển, 

điều chỉnh, trọng tài, cố vấn, kết luận, kiểm tra…, luôn tạo điều 

kiện cho học sinh phải làm việc tích cực, luôn làm việc nhiều. 

Hoạt động chỉ đạo của thầy là giúp người học tự nhận thức, tự 

phát triển, tự thực hiện, tự kiểm tra và đánh giá, tự hoàn thiện 

mình. Đối với phương pháp học tập tích cực, nó đòi hỏi học 

sinh ý thức tự nghiên cứu nội dung bài học trước và sau khi 

đến lớp, có gì không hiểu thì trao đổi với thầy, với bạn. 

3) Theo bạn, phương pháp học tập tích cực có tác dụng như 

thế nào? 

Đáp: Giúp học sinh khắc sâu kiến thức, nắm vững bài học, vận 

dụng tốt, góp phần phát triển trí lực, rèn luyện tính năng động, 

sáng tạo. 

-NDCT nêu 

câu hỏi. HS 

thảo luận và 

phát biểu ý 

kiến 
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Tổng 117 trang 

4) Theo bạn, muốn thực hiện được phương pháp học tập tích cực cần 

phải có những yêu cầu và điều kiện nào? 

Đáp: Học sinh phải có ý thức tự giác học tập, mạnh dạn bày tỏ ý kiến, 

có tài liệu, phương tiện học tập đầy đủ; giáo viên phải biết tổ chức 

hoạt động học tập cho học sinh. 

5) Khi thực hiện việc học bằng phương pháp tích cực, bạn có 

gặp phải những khó khăn gì không? 

Đáp: Khó khăn về thay đổi nề nếp, thói quen, tác phong, phương 

pháp học tập và điều kiện học tập… 

- GV: Nhận xét, đánh giá câu trả lời của các bạn. 

-  Học sinh giỏi chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn. 

 

 

 

 

 

 

- GVCN: Trao đổi với học sinh về việc sử dụng phương pháp 

học tập tích cực trong môn GDCD ở một tiết học cụ thể (45 

phút). 

- GV: Nêu đặc điểm môn học, đặc điểm, yêu cầu của một tiết 

học cụ thể. 

- HS: Thảo luận, chỉ ra cách học mà các em cho là tích cực đối 

với tiết học cụ thể đó. 

- GV: Nhận xét kết quả thảo luận, khẳng định nội dung đúng, 

bổ sung… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDCT: Mời 

một bạn học 

giỏi trong lớp 

lên chia sẻ kinh 

nghiệm học tốt 

cho các bạn. 

 

 


