Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp tổ chức hoạt động Câu lạc bộ tiếng Anh ở trường Thực
hành Sư phạm
2. Mục tiêu của sáng kiến:
Việc nghiên cứu đề tài nhằm chỉ ra cho giáo viên phụ trách Câu lạc bộ các phương
pháp tổ chức, quản lý, xây dựng hoạt động của Câu lạc bộ và Ban giám hiệu nhà trường
nhìn thấy được lợi ích đem lại từ việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả.
Hoạt động của các Câu lạc bộ trong nhà trường hiện nay là một trong những loại hình hoạt
động nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động của
học sinh. Việc tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh là tạo động lực, khơi dậy đam mê, cũng như
môi trường giao tiếp lý tưởng, và lĩnh hội kiến thức từ những người đồng hành, đồng thời
có thể kết giao thêm nhiều bạn mới.
3. Mô tả nội dung sáng kiến:
Tiếng Anh là một môn học có đặc trưng riêng so với các môn khác, đòi hỏi cả
người dạy và người học phải tìm ra phương pháp dạy và học hiệu quả nhất cho mình.
Không ít giáo viên lúng túng trong việc áp dụng phương pháp dạy học để học sinh có thể
giao tiếp hiệu quả sau khi hoàn thành học lý thuyết và làm bài tập ở lớp. Trong khi đó,
nhiều em học sinh tỏ ra sợ hãi và chán học tiếng Anh dẫn đến kết quả sau nhiều năm học
vẫn không thể sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp hiệu quả. Do đó, việc tổ chức câu
lạc bộ kích thích hứng thú học ngoại ngữ cho các em thông qua các hoạt động bổ ích dưới
sự quản lý và hướng dẫn của giáo viên, thu hút sự tham gia của học sinh, luôn tìm tòi,
sáng tạo, hướng dẫn và động viên các em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh,
tạo cho học sinh quyền nghỉ ngơi, giải trí tích cực, giáo dục, giúp các em nâng cao hiểu
biết, tạo môi trường để các em rèn luyện đạo đức, phát triển kỹ năng sống. Từ đó, học sinh
có thể nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình một cách nhanh chóng.
Để tổ chức một buổi sinh hoạt câu lạc bộ thành công cần các bước sau đây:
+ Xác định nội dung tổ chức Câu lạc bộ: đây là bước khởi đầu quan trọng nhất
nhằm xác định chủ đề của buổi sinh hoạt. Mỗi buổi sinh hoạt dành cho học sinh chỉ nên
nhằm vào một chủ đề, hoặc một chủ đề có thể sinh hoạt nhiều buổi. Từ chủ đề đã được
xác định Ban Chủ nhiệm xây dựng hình thức sinh hoạt trong Câu lạc bộ để buổi sinh hoạt
thêm hấp dẫn học sinh. Để xác định chủ đề sinh hoạt cho thiết thực và phù hợp, Ban Chủ
nhiệm Câu lạc bộ phải căn cứ vào các chủ điểm trong sách giáo khoa kết hợp với hoạt
động thực tế:
 Chủ đề tháng 8: Mid Autunm Festival (Lễ hội Rằm Trung thu)
 Chủ đề tháng 9: Protecting Environment (Bảo vệ môi trường)
 Chủ đề tháng 10: Haloween Festival (Lễ hội Halloween)






Chủ đề tháng 11: Teacher’s Day (Ngày Nhà giáo Việt Nam)
Chủ đề tháng 12: Christmas (Giáng Sinh)
Chủ đề tháng 1,2: New Year (Chào Năm mới)
Chủ đề tháng 3: Vietnamese Women’s Day (Ngày phụ nữ Việt Nam)
Vietnamese communist Youth Organization (Tổ chức thanh niên cộng sản
Việt Nam)
 Chủ đề tháng 4: Helping each other to improve English
 Chủ đề tháng 5: Ho Chi Minh President
+ Một số hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ:
 Sinh hoạt văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật.
 Hội thảo, tọa đàm
 Diễn giảng
 Giới thiệu sách báo, trưng bày triển lãm
 Sinh hoạt ngoài Câu lạc bộ kết hợp với những hoạt động thể dục thể thao,
tham quan du lịch, ...
+ Phân công người phụ trách: Người phụ trách có thể là thành viên của Ban Chủ
nhiệm Câu lạc bộ, giáo viên bộ môn tiếng Anh và các em học sinh THCS và THPT. Người
phụ trách có trách nhiệm tiến hành toàn bộ công việc chuẩn bị kiểm tra và đôn đốc các
khâu thực hiện. Người phụ trách phải hình thành kế hoạch chuẩn bị và có trách nhiệm điều
hành buổi sinh hoạt.
+ Tuyên truyền cổ động: Thông báo đến các thành viên Câu lạc bộ về buổi sinh
hoạt và tiến hành tuyên truyền thông qua thông báo dưới cờ, mạng xã hội và tờ rơi.
4. Phạm vi áp dụng: học sinh THCS và THPT ở trường Thực hành Sư phạm
5. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị: từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2021
6. Dự kiến hiệu quả của sáng kiến:
Hoạt động của Câu lạc bộ trong Nhà trường là một trong những hoạt động ngòai
giờ lên lớp, góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, kích thích sự sáng tạo, chủ
động của học sinh trong các hoạt đông; là biện pháp quan trọng thực hiện nội dung của
cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thông qua việc tham gia Câu lạc bộ, học sinh cảm thấy hào hứng khi học tiếng
Anh, có thể mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh với giáo viên và người nước ngoài, bên cạnh
đó điểm số Speaking của học sinh ở lớp cũng được cải thiện đáng kể.
Lớp
Lớp 8D
Lớp 9A
Lớp 11T
Lớp 11TA
Điểm số
2020 2021 2020 2021
2020 2021 2020 2021
Từ 0 đến 5 điểm
1/36
0/36 0/40
0/40
3/14 0/14 0/24 0/24
Từ 5,1 đến 6,4 điểm
9/36
8/36 3/40
2/40
4/14 2/14 2/24 0/24
Từ 6,5 đến 7,9 điểm
21/36 18/36 25/40 16/40 5/14 5/14 6/24 9/24
Từ 8 đến 10 điểm
5/36 10/36 12/40 22/40 2/14 7/14 16/24 15/24

