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Phụ lục 2 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

 

Môn : Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp & Phương pháp tổ chức 

công tác Đội TNTP HCM & Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 

 
***** 

 

A. Thông tin về giảng viên: 

 

Giảng viên: Nguyễn Tấn Phát 

Nơi làm việc: Bộ môn Tâm lý-CTXH 

Điện thoại: 0369580800 

Email: ntphat@tvu.edu.vn 

 

B. Thông tin về môn học:  

 

1. Số tín chỉ/đvht: 2 

-  Lý thuyết: 0 

- Thực hành: 2 

2. Đối tượng học:  Bậc học : Đại học  

                               Ngành học : Giáo dục tiểu học 

           Hệ: Chính quy .  

3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Tâm lý học, giáo dục học. 

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên 

sẽ có khả năng: 

4.1. Về kiến thức: 

- Trình bày được lý luận chung về PP tổ chức công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 

- Trình bày được một số vấn đề chung về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

ở trường tiểu học. 

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

- Tổ chức được một số hoạt động nghiệp vụ của  Đội và hoạt động tập thể trong 

trường tiểu học 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Biết vận dụng các hình thức tổ chức cơ bản hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 

lớp ở trường tiểu học.. 

- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể… 
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5. Nội dung và mục tiêu/KQHT chi tiết môn học: 

Chủ đề/Bài học MT về kiến thức 
MT về kỹ năng 

chuyên môn 

MT về thái độ và 

kỹ năng mềm 

Khái quát chung về 

tổ chức Đội TNTP 

Hồ Chí Minh 

Trình bày được lý 

luận chung về tổ 

chức Đội TNTP Hồ 

Chí Minh 

  

 

Tổ chức một số 

hoạt động nghiệp 

vụ của Đội trong 

trường tiểu học                                  

 

 

Thực hành các đội 

hình, đội ngũ trong 

nghi thức Đội. Tổ 

chức các hoạt động: 

trò chơi, múa hát 

tập thể. Thiết kế trại 

và thực hành một 

số kỹ năng trại: mật 

thư, dấu đường… 

Rèn luyện kỹ năng 

hoạt động nhóm, kỹ 

năng tổ chức sinh 

hoạt tập thể… 

Tổ chức các  

HĐGDNGLL ở 

trường tiểu học 

Trình bày được một 

số vấn đề chung về 

HĐGDNGLL ở 

trường tiểu học 

 

Thực hành xây 

dựng các chủ điểm 

sinh hoạt trong năm 

học 

 

Rèn luyện kỹ năng 

hoạt động nhóm, kỹ 

năng tổ chức sinh 

hoạt tập thể… 

 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết:  

 

Chủ đề/Bài học 
Cách tổ chức 

giảng dạy 
Yêu cầu đối với SV Cách đánh giá 

Khái quát chung 

về tổ chức Đội 

TNTP Hồ Chí 

Minh  

Thuyết trình, đặt 

câu hỏi thảo luận 

nhóm : Mục 

đíchh thành lập 

tổ chức Đội để 

làm gì? Ý nghĩa 

huy hiệu Đội, 

khăn quàng đỏ, 

động tác chào… 

-Nghiên cứu tài 

liệu, thảo luận 

nhóm – trình bày 

- Tích cực, mạnh 

dạn 

- Hướng dẫn SV 

hình thức học tập 

kết hợp E-learning 

 

- BT về nhà 
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Chủ đề/Bài học 
Cách tổ chức 

giảng dạy 
Yêu cầu đối với SV Cách đánh giá 

 

Tổ chức một số 

hoạt động 

nghiệp vụ của 

Đội trong 

trường tiểu học                                  

 

Kết hợp thuyết 

trình với thực hành 

trên lớp, ngoài 

trời: Tổ chức trò 

chơi thiếu nhi, tập 

luyện nghi thức 

Đội, hoạt động  

trại, múa hát tập 

thể… 

 

-Nghiên cứu tài liệu, 

Thực hiện nhiệm vụ 1 

trên khóa học E-

learning 

 -Chia lớp thành 4 

nhóm.Thực hành các 

yêu cầu cơ bản về đội 

hình hàng dọc, hàng 

ngang, vòng tròn, chữ 

U 

- Nhớ và làm đúng 

các khẩu lệnh , động 

tác của người chỉ huy 

- Thực hiện nhiệm vụ 

2 trên khóa học E-

learning 

 - Các nhóm tập các 

bài múa tập thể và 

sáng tác được 1 bài 

múa tập thể của thiếu 

nhi  

- Mỗi nhóm tổ chức 

được 2 trò chơi vòng 

tròn, 2 trò chơi theo 

đội. 

- Thực hiện nhiệm vụ 

3 trên khóa học E-

learning 

 

 

-Thực hành các hoạt 

động : nghi thức Đội, 

múa hát thiếu nhi, tổ 

chức trò chơi nhỏ 

…nghiêm túc , hiệu 

quả 

- Kiểm tra thực hành 

 

 

Tổ chức các  

HĐGDNGLL ở 

trường tiểu học 

 

Kết hợp thuyết 

trình với thực 

hành trên lớp các 

nội dung hoạt 

động hội thi theo 

chủ điểm tháng, 

tham quan dã 

ngoại 

 

 

-Nghiên cứu tài liệu, 

thảo luận nhóm – 

trình bày 

- Thực hiện nhiệm vụ 

4 trên khóa học E-

learning 

 

- Mỗi nhóm thiết kế 

được 1 chương trình 

hội diễn văn nghệ, 1 

chương trình hoạt 

động dã ngoại 

 

 - Thực hành thiềt kế 

chương trình 

HĐGDNGLL 

- Tổ chức hoạt động 

dã ngoại thực tế 
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7. Đánh giá: 

 Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên 

- Điểm quá trình :  

( 2 bài tập thực hành) : 50%  

- Điểm kết thúc: 50% 

          Nội dung đánh giá cuối môn học : Thực hành 

 

8. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính :  

+ Nguyễn Tấn Phát, Tài liệu giảng dạy  môn phương pháp tổ chức 

 công tác Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh và tổ chức các hoạt động  

ngoài giờ lên lớp. Lưu hành nội bộ, 2014 

+ Lý luận và phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh . NXB ĐHSP  

2005 

 + Hoaït ñoäng nghieäp vuï cuûa ñoäi TN TPHCM- NXB ĐHSP 2004 

           + TÀI LIỆU THỰC HÀNH TỔ CHỨC HĐGDNGLL Ở TIỂU HỌC.   NXB       

               GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  

 

          - Sách tham khảo :  

+ Nghi thöùc ñoäi TN TPHCM – NXB TN 2003 

+ Hoaït ñoäng nghieäp vuï cuûa ñoäi TN TPHCM- NXB ĐHSP 2004 

+ Hà   Nhật   Thăng   (Chủ biên),   Nguyễn   Dục   Quang,   Lê   Thanh   Sử,  

Đoàn   Phan   Kim, Nguyễn Thị Kỷ, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (Sách giáo 

viên) l ớp 6, 7, 8, 9,  Nhà xuất bản Giáo dục.  

 

Trà Vinh, ngày 23  tháng 12  năm 2019 

                 

Bộ môn Sư phạm tiểu học Giảng viên biên soạn 

                       ( Đã ký ) 

 

 

           Nguyễn Trọng Lăng 

 

 

 

Nguyễn Tấn Phát 

 


