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 Thạc sĩ. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 

TÓM TẮT: Trong những năm gần đây, qua các báo cáo tổng kết năm học, các khảo sát khoa 

học về quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống ở bậc trung học cơ sở cho thấy, các trường 

trung học cơ sở thực hiện có hiệu quả nhất định các biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ 

năng sống qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng lý luận vào thực tiễn quản lý phù 

hợp với từng trường trung học cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng 

giáo dục kỹ năng sống nói riêng. Tuy nhiên, công tác quản lý này có khi còn thực hiện chưa 

đồng bộ, thiếu chiều sâu, chưa thúc đẩy, động viên giáo viên và các lực lượng giáo dục tham 

gia. Điều này đòi hỏi phải có những biện pháp, cách làm cho phù hợp và có hiệu quả hơn 

trong thời gian tới. 

Từ khóa: quản lý, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo. 

 

ABSTRACT: In recent years, through the school year, the final report, the scientific survey on 

the management of life-skills education in junior middle schools shows that establishments are 

most effective measures to manage the life-skills education through creative activity 

experience, using reasoning to management practices suitable for each junior high schools to 

improve the quality of education in general, quality of life skills education in particular. Besides, 

the management has also performed as inconsistent and lacking depth, not promote, 

encourage teachers and education join forces. That requires measures, how to make 

appropriate and more effective in the future. 
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