TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
ĐOÀN TRƯỜNG NGUYỄN KHUYẾN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Quận 10, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Số: 01/KH-ĐT

KẾ HOẠCH
Tổ chức lớp tập huấn Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn
Năm học: 2018 - 2019

I/- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Giúp cho các em học sinh hiểu về vai trò của Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn trong nhà
trường THPT, biết cách phối hợp làm việc dưới sự hỗ trợ của GVCN;
- Nhằm củng cố và trang bị thêm một số kỹ năng cho Đoàn viên – thanh niên qua đó
phát hiện nhân tố mới nhằm chuẩn bị cho Đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2018 – 2019;
- Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa Cán bộ lớp, Cán bộ đoàn của các lớp và đón
Đoàn viên Khối 10.
II/- ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
- Khối 11, 12: Lớp trưởng, tất cả lớp phó và dự kiến nhân sự cho chức danh Bí thư, phó
bí thư và ủy viên Ban chấp hành chi đoàn;
- Khối 10: Lớp trưởng, tất cả lớp phó và tất cả Đoàn viên các lớp 10 (nếu có).
III/- THỜI GIAN:
- Ngày 18/8/2018: từ 7g00 – 16g00 tập huấn tại trường;
- Ngày 19/8/2018: từ 5g00 – 17g00 tập huấn kĩ năng tại khu huấn luyện kĩ năng sinh
thái Về Quê – Củ Chi (kinh phí dự kiến 300,000 đồng/học sinh).
IV/- NỘI DUNG:
- Hướng dẫn cho HS về vai trò của Cán bộ lớp – Cán bộ Đoàn trong nhà trường THPT;
- Ứng dụng mạng xã hội có hiệu quả, tích cực trong công tác Đoàn hiện nay;
- Trang bị một số kiến thức cơ bản về kỹ năng:
+ Bài hát sinh hoạt tập thể, bài hát truyền thống, băng reo, quản trò…
+ Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng nói trước tập thể
+ Kỹ năng sinh hoạt tập thể.
Chương trình chi tiết:
Stt

Họ và tên

Chức vụ

Công việc

Thời gian

Sinh hoạt đầu giờ
1.

Cô Võ Thị Hồng Lan

Hiệu trưởng

Hướng dẫn HS về vai trò của
CB lớp – CB Đoàn

7g30 – 8g30

Hướng dẫn CBL việc quản lý
2.

Cô Lê Thị Thúy Nga

Phó Hiệu trưởng

học tập của lớp
Hướng dẫn quản lý lớp, kỉ luật

8g30 – 9g30

học sinh và vai trò CBL, CBĐ
trong quản lý lớp và hoạt động
phong trào
Tổ trưởng Tổ
3.

Cô Nguyễn Thị Tố Thắm

GDCD, giáo viên
tâm lý

Ứng dụng mạng xã hội có
hiệu quả, tích cực trong
công tác Đoàn hiện nay

9g30 – 11g00

Nghỉ trưa
4.

Các CLB giới thiệu

5.

Báo cáo viên

Hướng dẫn bài hát sinh hoạt
tập thể
Sinh hoạt kỹ năng

13g00 – 14g00
14g00 – 16g00

DUYỆT

Ngày 01 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Trợ lý thanh niên

Võ Thị Hồng Lan

Nguyễn Hoàng Tấn
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CHƯƠNG TRÌNH
Tổ chức lớp Cán bộ lớp – Cán bộ đoàn
Năm học 2018 – 2019
Thời gian

Hoạt động

Ghi chú

7g00 – 7g15

Điểm danh

BCH Đoàn trường và CTV

7g15 – 7g30

Sinh hoạt đầu giờ

BCH Đoàn trường và CTV

7g30 – 8g30

Hướng dẫn HS về vai trò của CB lớp – CB Cô Võ Thị Hồng Lan
Đoàn

Ngày 18/08/2018

Hướng dẫn CBL việc quản lý học tập của

Cô Lê Thị Thúy Nga

lớp
Hướng dẫn quản lý lớp, kỉ luật học sinh và
vai trò CBL, CBĐ trong quản lý lớp và
hoạt động phong trào

8g30 – 9g30

9g30 – 11g00

Ứng dụng mạng xã hội có hiệu quả, tích
cực trong công tác Đoàn hiện nay

11g00 – 12g45

Nghỉ trưa

Cô Nguyễn Thị Tố Thắm

13g00 – 13g45

Sinh hoạt các CLB

Hướng dẫn bài hát sinh
hoạt tập thể

13g45 – 16g30

Kỹ năng sinh hoạt tập thể, quản trò

Trường đoàn

Ngày 19/8/2018
5g00 – 5g30

Tập trung ở sân trường

Thầy Nguyễn Hoàng Tấn

6g00 – 6g15

Lê xe di chuyển về Củ Chi

Hướng dẫn viên

8g00 – 15g00

Sinh hoạt tại Trung tâm huấn luyện kĩ
Huấn luyện viên
năng sinh thái Về Quê

15g00 – 16g30

Về trường

Hoàn thành lớp tập huấn

DUYỆT
HIỆU TRƯỞNG

Trợ lý thanh niên

Võ Thị Hồng Lan

Nguyễn Hoàng Tấn

