
 
 

 
 

ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG 

“VIETNAM HIGH SHOOL LEADERSHIP” 

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA  

- Với mong muốn giúp đỡ và phát triển phong trào học sinh tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội và 

các tỉnh lân cận. Dựa trên kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng tại trường đại học FPT và các khoá học kỹ năng 

tại các trường THPT. Trường ĐH FPT xây dựng cộng đồng các thủ lĩnh học sinh các trường THPT theo 

hình thức group facebook: Vietnam High school Leadership. 

- Mang tới cho các bạn học sinh cơ hội thể hiện bản thân, thúc đẩy tính sáng tạo, khả năng lãnh đạo. Tạo 

một sân chơi cho các bạn trẻ có thể giao lưu, học hỏi thêm kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, kỹ năng dẫn dắt 

một nhóm hoặc 1 tập thể lớn. 

- Cung cấp kiến thức và giúp các bạn thủ lĩnh hiểu được vai trò lãnh đạo của mình trong một tập thể. Giúp 

các em trở nên chủ động, tự tin, có khả năng tìm kiếm thông tin và định hướng bản thân trong tương lai. 

- Giúp các trường xây dựng được đội ngũ học sinh nòng cốt có thể xây dựng phong trào tại trường THPT 

của mình. 

II. MỤC TIÊU 

- Thu hút 10.000 thủ lĩnh học sinh là lớp trưởng,  bí thư lớp 10, 11, 12 các trường THPT miền Bắc. 

- Triển khai các hoạt động giảng dạy kỹ năng qua hình thức online trong giai đoạn dịch Ncovi- 19. 

- Dựa vào những thế mạnh và nguồn lực sẵn có của Đại học FPT nhằm cung cấp cho học sinh những kiến 

thức, kĩ năng cần thiết trong việc tổ chức và lãnh đạo đội nhóm, mang tới cho các bạn những trải nghiệm 

mới mẻ và bổ ích. 

- Tổ chức trại hè thủ lĩnh tại đại học FPT vào mùa hè 2020 cho các thành viên ưu tú. 

 

 



 
 

III. MÔ TẢ NỘI DUNG 

1. Thời gian tổ chức: từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020. 

2. Địa điểm tổ chức:  

- Tổ chức học tập online trên group facebook: Vietnam high school leadership 

- Đường link online: https://www.facebook.com/groups/HighSchoolLeadership/ 

3. Đối tượng tham gia: 

- Dành cho các bạn học sinh là lớp trưởng,  bí thư lớp 10, 11, 12 các trường THPT miền Bắc. 

- Mỗi lớp không quá 2 thành viên tham gia học tập. 

- Đội ngũ hướng dẫn và giảng dạy: là các giảng viên kỹ năng tại đại học FPT và các tổ chức là đối tác giảng 

dạy kỹ năng của đại học FPT trong nhiều năm. 

4. Yêu cầu đối với học sinh: 

- Tham gia học tập và trao đổi tại group với tinh thần cầu thị, cởi mở và nghiêm túc. 

- Học tập và thực hành các yêu cầu của giảng viên đầy đủ để đảm bảo chất lượng môn học. 

5. Kinh phí: 

- Đại học FPT tài trợ toàn bộ chi phí duy trì và giảng dạy online kỹ năng trên group Vietnam high school 

leadership.  

- Học sinh tham gia học tập, trao đổi miễn phí trên group. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

 Các hoạt động tại Vietnam high school leadership được thiết kế nhằm chia sẻ, rèn luyện và phát huy những 

yếu tố quan trọng trong kĩ năng lãnh đạo: 

1. Workflow Management Skill: Kỹ năng quản lý công việc 

• Tăng khả năng đánh giá tiến trình của công việc, lên kế hoạch quản lí tiến độ công việc 

2. Event Management Skill: Kỹ năng quản trị sự kiện 

• Học cách lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện cho nhiều loại sự kiện khác nhau 

3. Teamwork Skill: Kỹ năng làm việc nhóm 

• Nâng cao khả năng hợp tác, thể hiện và phát huy khả năng cá nhân, đưa ra ý kiến xây dựng và 

giải quyết mâu thuẫn giữa cá nhân. 



 
 

4. Creative Tool: Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ 

• Sử dụng các công cụ để giúp sáng tạo trong hoạt động phong trào. 

• Sáng tác kịch bản, khẩu hiệu, chế nhạc...  

V. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN:  

TT Thời gian Nội dung 

1 Tháng 4 Kỹ năng làm việc nhóm 

2 Tháng 5 Dạy thiết kế cơ bản 

3 Tháng 6 Kỹ năng thuyết trình 

4 Tháng 7 Kỹ năng chụp ảnh sự kiện 

5 Tháng 8 khóa học sketchnote 

6 Tháng 9 Các công cụ sáng tạo trong hoạt động sinh viên 

7 Tháng 10 Tổ chức trò chơi trong hoạt động ngoài trời 

8 Tháng 11 Kỹ năng tổ chức sự kiện 

9 Tháng 12 Kỹ năng quay và dựng Video cơ bản 

 

 

VI. BAN TỔ CHỨC 

+ Phòng Hợp tác Quốc tế và Phát triển cá nhân IC - PDP thuộc ĐH FPT 

+ Đoàn thanh niên trường đại học FPT 

+ Ban Tuyển sinh Trường Đại học FPT 

+ Các câu lạc bộ tại trường đại học FPT 

 

   Người lập        Người xem xét        Người duyệt 

 

 

Lê Quang Dũng    


