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Trong năm học 2021-2022, Đoàn trường THPT Phan Bội châu đã thành lập và duy trì hoạt
động của 03 câu lạc bộ: nghệ thuật, TDTT, kỹ năng. Mục đích để tạo sân chơi giải trí lành
mạnh, bổ ích cho ĐVTN nhằm góp phần xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Qua đó giúp học sinh tiếp cận với các hoạt động vui học, rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp, ứng
xử, thực hành và tăng cường sự đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm thông qua quá trình sinh hoạt tập
thể.

Đáng ghi nhận nhất là hoạt động của CLB nghệ thuật đã tập hợp nhiều ĐVTN có năng khiếu
và đam mê với các loại hình nghệ thuật. CLB đã có nhiều tiết mục biểu diễn tại các sân khấu
của nhà trường, thành phố, cấp tỉnh nhân các sự kiện lớn và nhận được sự đánh giá cao. Phần
lớn các tiết mục đều do các thành viên trong CLB tự dàn dựng và biểu diễn. Tiêu biểu là các học
sinh: Thanh Tâm chi đoàn 12/2, Thu Phúc chi đoàn 11/9, Văn Tâm chi đoàn 10/8, Ly Na chi
đoàn 11/1…

Bên cạnh đó, CLB kỹ năng tuy mới thành lập nhưng cũng tập trung nhiều ĐVTN năng nổ và có
nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn. Đây là lực lượng nòng cốt của CLB. Trong năm học qua,
CLB đã tổ chức được 01 buổi tập huấn cho cán bộ chi đoàn trong tháng 5/2022. Nội dung tập
huấn là kỹ năng tổ chức trò chơi tập thể và giải các mật thư cơ bản. Mục đích nhằm tăng chất
lượng sinh hoạt tại chi đoàn. Bên cạnh đó, CLB thể dục thể thao cũng đóng vai trò không nhỏ
cùng với Đoàn trường trong việc tổ chức sân chơi cho ĐVTN qua 02 giải thể thao học sinh vào
tháng 11/2021 và tháng 4/2022.

Năm học 2021-2022 chịu ảnh hương nặng nề của dịch bệnh Covid, vì vậy các CLB còn
hạn chế trong tổ chức các hoạt động tập trung. Trong những năm học tiếp theo, dưới sự chỉ đạo
của BCH Đoàn trường, các CLB sẽ có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu và trở thành sân chơi
thu hút được đông đảo ĐVTN.
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