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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 

CHUYÊN ĐỀ: “LÒNG BIẾT ƠN CHA MẸ & THẦY CÔ” 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trong cuộc sống hiện đại, sự bận rộn, sự ảnh hưởng của nhịp sống hiện đại khiến 

cho sự kết nối giữa các thế hệ, các giá trị đạo đức xã hội ít nhiều bị ảnh hưởng, trong đó 

có Lòng biết ơn – chính là một giá trị nền tảng của đạo đức xã hội.  

Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam , với mong muốn có cơ hội chia sẻ tới các em 

học sinh, giúp các em cảm nhận sâu sắc về lòng biết ơn Gia đình, biết ơn Thầy cô; từ 

đó biến lòng biết ơn trở thành động lực phát huy sự tự giác, nỗ lực trong học tập, Tâm 

Việt Thanh Hóa đề xuất phối hợp cùng Nhà trường tổ chức chương trình Giáo dục Kỹ 

năng sống chuyên đề: Lòng biết ơn Cha mẹ & Thầy cô.  

II. MỤC ĐÍCH – MỤC TIÊU 

Sau chương trình giao lưu, các em học sinh : 

- Có cơ hội nhận ra rằng: ít nhất đôi lần các con đã làm buồn lòng cha mẹ - thầy cô 

- Tình yêu thương, lòng trắc ẩn được khơi gợi trong trái tim non trẻ 

- Nhận ra được những người đã hết lòng yêu thương, chăm sóc các con 

- Hiểu thêm rằng: Biết ơn được thể hiện ra bằng sự quan tâm, bằng sự nỗ lực – biết 

giúp đỡ, tự giác, vươn lên 

- Thể hiện lòng biết ơn bằng hành động: Nỗ lực, phấn đấu trong học tập; quan tâm 

trong gia đình, tự giác trong công việc cá nhân. 

III. KHÂU CHUẨN BỊ 

1. Thời gian: Sáng: 8:00 – 10:00 

2. Địa Điểm: Tại Sân trường Tiểu học Yên Giang 
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3. Chuẩn Bị: Về phía nhà trường:  

 Thông báo kế hoạch với các Thầy cô và các em học sinh về chương trình 

 Tập trung học sinh tại địa điểm tổ chức 

 Phối hợp cùng Tâm Việt Thanh Hóa trong khâu ổn định đầu giờ 

 Gửi lại giúp Tâm Việt Thanh Hóa một số thông tin của trường: Số lượng lớp, Số 

lượng học sinh/ lớp, số lượng giáo viên. 

 Ngoài ra, Nhà trường còn chuẩn bị các mục sau: 

TT Khoản mục Đ/vị SL 

1 Backdrop Tấm Đủ 

2 
Âm thanh 

(Loa, dây kết nối âm thanh, 2 micro) 
Bộ Đủ 

3 Ghế đủ cho giáo viên & học sinh Ghế Đủ 

4 Nước uống (cho Diễn giả) Chai 01 

 Các đạo cụ đào tạo khác  Tâm Việt nhờ hỗ trợ (nếu có)   

- Tâm Việt Thanh Hóa phụ trách các hạng mục sau : 

TT Khoản mục Đ/vị SL 

1 
Nội dung chương trình 

(Gửi Nội dung trước cho BGH Nhà trường) 
Bản 01 

2 Đạo cụ phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm Bộ Đủ 

3 Quà tặng cho các học sinh tích cực Suất Đủ 

 Ghi chú :   

1 
Chụp ảnh chương trình, gửi lại một số hình ảnh cho 

nhà trường làm tư liệu 
  

2 Có mặt trước chương trình 30 phút   

3 Chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình   
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IV. LỊCH TRÌNH 

TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Trước 

7h30 -

8h00 

 

Khâu chuẩn bị 

(Nhà Trường) 

- Tập trung Học Viên và ổn định Hội Trường 

- Chuẩn bị các thiết bị cần thiết: máy chiếu, màn chiếu, âm 

thanh, ánh sáng, micro hoặc  mic cài (nếu có) 

- Chuẩn bị nước cho Diễn giả (nước lọc) 

 

8h00-8h15 

Khai mạc  

& văn nghệ  

chào mừng 20.11 

(Nhà Trường) 

- Đại diện nhà trường lên phát biểu và khai mạc chương 

trình 

- Chương trình Văn nghệ chào mừng 20.11 (Nếu có) 

8h15-8h20 

Giới thiệu Đội ngũ 

GV & chuyên đề 

GD Kỹ năng sống 

 

( Đại diện  

Nhà trường) 

- Đại diện nhà trường giới thiệu về Tâm Việt và Đội ngũ 

giảng viên 

( Tâm Việt Group là tổ chức đi đầu trong việc đưa Kỹ năng 

mềm về giảng dạy tại Việt Nam. Có bề dày kinh nghiệm đào 

tạo trên 15 năm, với hơn 20 chi nhánh trên toàn quốc..  

  Đối với việc xuất bản, Tâm Việt đã xuất bản 18 quyển  

sách “Thực hành Kỹ năng sống”  với trên 2 triệu  bản và tập 

huấn thành công cho 52 Sở giáo dục trên toàn quốc với hơn 

20.000 Lãnh đạo Sở, Phòng giáo dục, Hiệu Trưởng, Hiệu Phó 

các Trường  học trên toàn quốc. 

 Tâm Việt Thanh Hóa là đơn vị đào tạo Kỹ Năng Sống 

hàng đầu tại Thanh Hóa với hơn 10 năm hình thành và phát 

triển Tâm Việt Thanh  Hóa đã đào tạo và giúp cho cho hơn 

30 nghìn lượt học viên, học sinh thay đổi và trưởng thành.) 

- Ekip Tâm Việt Group: 

1. Diễn giả chính: Thầy Vũ Kiên Trung – Nguyên Giám Đốc 

Tâm Việt Hà Nội 

2. Cùng đội ngũ ekip hỗ trợ. 

8h20 – 

10h00 

Chuyên gia  

chia sẻ: 

- Chuyên gia Vũ Kiên Trung - từ Tâm Việt Group chia 

sẻ theo chủ đề đã thống nhất 

10h00- 

10h30 

 

Tổng kết và bế mạc 

Chương trình 

 

- Đại diện nhà Trường lên phát biểu và bế mạc 

- Chụp ảnh tập thể với nhà trường 
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V. NỘI DUNG CHI TIẾT 

 

TL NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

5’ Phần 1: 

Giới thiệu 

 Giới thiệu: 

o Giới thiệu chương trình. 

o Giới thiệu giảng viên và trao quyền điều hành 

chương trình cho giảng viên. 

10’ Phần 2: 

Khởi động 

 Warm up: 

- Hoạt động trò chơi 

- Tâm thế học 

- Vỗ tay  /- Dáng ngồi / - Lắng nghe. 

10’ Phần 3:  

Tiểu phẩm kịch  

 Kịch ứng tác, kết hợp giữa Giảng viên và Học sinh 

trên sân khấu 

10’ Phần 4: 

Thần tượng của em 

 Mức độ tình cảm 

 Thần tượng của em 

10’ Phần 5: 

Tình yêu thương  

& Lòng biết ơn 

 Cảm nhận tình yêu thương của Ông bà, bố mẹ, 

Thầy cô 

 Hiểu về lòng yêu thương 

 

15’ Phần 6: (Sân khấu) 

Câu chuyện “Trái táo xanh 

biết yêu thương” 

 Học sinh thể hiện trên sân khấu: Câu chuyện Trái 

táo xanh biết yêu thương” 

 

10’ 

Phần 7: 

Tình yêu thương của Ông 

bà, cha mẹ, Thầy cô 

 Gia đình – Chiếc túi thần kỳ 

 Thầy cô là người làm vườn 

 Công việc của người làm vườn: Ươm mầm, chăm 

sóc. 

10’ Phần 8: 

Hiểu lòng Cha mẹ, Thầy 

cô 

 Chiếc cân thăng bằng 

 Tấm lòng cha mẹ & Thầy cô 

15’ Phần 9: 

Hành động nhỏ - Ý nghĩa 

lớn 

 Thể hiện lòng biết ơn: 

- Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn 

10’ Phần 10: 

Tổng kết 

 Nhảy dân vũ toàn trường 

 Củng cố bài  

 Bông hoa tươi thắm: Gửi tặng Thầy cô 
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