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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1.Tên sáng kiến: “Giáo dục học sinh thông qua hoạt động thực tế”.
2. Mục tiêu của sáng kiến:
Nhằm ổn định và nâng cao việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cho học sinh, xây
dựng ý thức thực hiện nề nếp, nội quy nhà trường, tu dưỡng, rèn luyện nhân cách trở
thành một con người tốt, tích cực, có ích cho xã hội sau này.
Thông qua các buổi hoạt động thực tế, học sinh sẽ học được nhiều giá trị tốt đẹp,
noi theo nhiều tấm gương sáng, rèn luyện được kỹ năng sống, thực hiện tốt văn hóa ứng
xử với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm,…biết tự soi lại bản thân mình để
rèn luyện hướng tới là một người tử tế. Sáng kiến này thuộc lĩnh vực Công tác Đội và
phong trào thanh thiếu nhi.
3. Mô tả nội dung của sáng kiến (giải pháp):
Giáo dục học sinh có kỹ năng tốt để tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Có thái độ
kính trọng thầy cô, người lớn tuổi, đoàn kết bạn bè; Học sinh có trách nhiệm hơn và yêu
quý mọi người và bản thân mình hơn. Góp phần tích cực trong việc giáo dục toàn diện
học sinh trong tình hình mới.
Công tác tham mưu, phối kết hợp với các bộ phận của nhà trường; Giáo dục học
sinh thông qua việc kể chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Đẩy mạnh học sinh và đội viên viết nhật ký học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy; Tổ
chức cho học sinh về nguồn khu di tích lịch sử; Cho học sinh trải nghiệm làng nghề bảo
tồn nét đẹp văn hóa dân tộc; Thực phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,
tương trợ, giúp đở mọi người trong đời sống thực; Hoạt động bảo vệ môi trường. Sáng
kiến này dễ áp dụng cho các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà
Vinh và có thể nhân rộng ngoài tỉnh.
4. Phạm vi áp dụng: Đã áp dụng cho học sinh 3 cấp (Tiểu học; THCS và THPT)
tại Trường Thực hành Sư phạm.
5. Thời gian áp dụng: Sáng kiến này đã được áp dụng từ tháng 9/2020 đến tháng
4/2021.
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6. Hiệu quả sáng kiến: Qua thời gian thực hiện sáng kiến “Giáo dục học sinh
thông qua hoạt động thực tế” đã đem lại hiệu quả như: Các em đã biết xây dựng, thực
hiện và hoàn chỉnh về bài báo cáo của mình qua hoạt động thực tế. Các quyển báo cáo
được trình bày với nhiều hình ảnh đẹp và phong phú, mỗi nội dung của các em viết là
một bài học rất sâu sắc, quý báu về đạo đức nhân cách, lối sống mẫu mực. Các em đã
thể hiện lòng tôn kính bằng quyết tâm của mình qua kết quả như sau:
* Những kết quả cụ thể đạt được
Trước khi

Sau khi

thực hiện SKKN

thực hiện SKKN

(tỉ lệ đạt)

(tỉ lệ đạt)

Các lớp có mẩu chuyện kể về Bác

90%

100%

Học sinh viết nhật ký

60%

90%

Chăm sóc cây xanh và khuôn viên xanh

40%

100%

Tương thân, tương ái

80%

100%

Lễ phép, văn hóa ứng xử

80%

100%

Vi phạm nội quy trường

30 học sinh

10 học sinh

Gặp thầy, cô không chào

5 học sinh

1 học sinh

Mất trật tự giờ học

15 học sinh

3 học sinh

Cải nhau với bạn

24 học sinh

2 học sinh

Nội dung
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