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Các hoạt động chính Nội dung

1. Làm quen Học sinh tham gia các hoạt động tương tác để làm quen với nhau và khám

phá những điểm tương đồng giữa các thành viên với nhau

2. Giới thiệu về CLB Be-friend Trao đổi về học sinh về những mục đích, ý nghĩa của câu lạc bộ. CLB thành

lập nhằm hỗ trợ các em học sinh xây dựng nền tảng tình bạn và mong muốn

phát triển các kỹ năng của bản thân

3. Poster cá nhân Học sinh được thiết kế poster riêng để xác định lại các điểm mạnh, mong 

muốn của bản thân và những điều có thể phát trển cho CLB trong thời gian

tới. Học sinh đã được thiết kế và có những trải nghiệm riêng cho cá nhân

4. Xây dựng nguyên tắc hoạt

động CLB 

Học sinh trao đổi nhóm xây dựng các nguyên tắc chính cho CLB 

- Thể hiện sự lịch sự qua lời nói và hành vi

- Tôn trọng ý kiến của các thành viên

- Tham gia nhiệt tình, đúng giờ.

- Gọn gàng, chủ động chia sẻ

5. Tổng kết Chốt lại với học sinh về thời gian tham gia và các hoạt động sắp tới



Thờigian

hoạtđộng

THÁNG 8

- Ra mắt CLB

- Tập huấn "Bình đẳng giới“ ngày 25/8-26/8

THÁNG 9

- Tập huấn "Sức khỏe tinh thần" 1

- Tập huấn "Sức khỏe tinh thần" 2

THÁNG 10

Hoạt đồng truyền thông cho lớp/khối/trường

THÁNG 11

Xây dựng kế hoạch, bàn giao CLB

SINH HOẠT ĐỊNH KÌ

2 buổi/tháng từ tháng 8 đến hết tháng 11. Cụ thể sẽ vào các tuần 2 và

tuần 4 hàng tháng. Lịch được điều chỉnh theo lịch học của các con

Trường THCS Nam Từ Liêm


