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Củ Chi, ngày 01 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại Phan Thiết
năm học 2018 - 2019
Căn cứ công văn số 2941/GDĐT-TrH ngày 27/8/2018 của Sở giáo dục và đào tạo
thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp
và các hoạt động trải nghiệm trong trường trung học;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT An Nhơn Tây;
Tổ Sử - GDCD kết hợp với Tổ Hóa – Sinh và Tổ Công nghệ - Địa lý xây dựng kế
hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn năm học 2018 - 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giúp học sinh nâng cao hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc; giáo dục ý thức
giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử;
- Giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học
trong các môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn;
- Tăng cường mở rộng không gian lớp học cho học sinh; tạo môi trường thực tiễn cho
học sinh rèn luyện, nâng cao khả năng hoạt động tập thể và tiếp cận kiến thức một
cách chủ động, tích cực, sáng tạo.
2.Yêu cầu
- Tạo được sự thích thú, khơi dậy tinh thần tự học, tự khám phá, khả năng quan sát
của học sinh; kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng tự phục vụ;
- Đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng nội dung, tạo được sức
lan tỏa rộng lớn trong học sinh và giáo viên.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
a. Ban tổ chức:
1. Nguyễn Thị Loan
Hiệu trưởng
Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Hoa Huệ
P. Hiệu trưởng
Phó ban
3. Nguyễn Văn Khoa
P. Hiệu trưởng
Phó ban
4. Nguyễn Thành Trung
Tổ trưởng Tổ Sử - GDCD
Phó ban
5. Nguyễn Ngọc Sang
Tổ trưởng Tổ CN- Địa lý
Thành viên
6. Nguyễn Minh Thoảng
Tổ phó tổ Hóa – Sinh
Thành viên
7. Nguyễn Thị Ngọc Dung
Kế toán trưởng
Thành viên
8. Lâm Thị Ngọc Lan
Thủ quỹ
Thành viên
9. Giáo viên chủ nhiệm khối 10 và 11
Thành viên
b. Đối tượng: Học sinh khối 10 và khối 11
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c. Tiến độ thực hiện
- Triển khai kế hoạch đến các lớp từ ngày 08/10/2018;
- Thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngày 08/10/2018 đến ngày 07/12/2018;
- Ký hợp đồng với công ty du lịch: 10 - 14/12/2018;
- Ngày tham quan: dự kiến ngày 22 và 23/12/2018 (Thứ Bảy và Chủ nhật);
- Học sinh viết bài thu hoạch và nộp lại cho ban tổ chức, hạn chót ngày 31/12/2018;
- Giáo viên báo cáo kết quả tham quan thực tế cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng,
hạn chót 07/01/2019.
III. QUY ĐỊNH CHUNG
- Học sinh tham gia:
+ Trang phục: Học sinh mặc đồng phục thể dục khi tập trung xuất phát; mặc trang
phục lịch sự khi đến các địa điểm tham quan, học tập (Nữ sinh nếu mặc váy phải
ngang gối trở xuống và có tay).
+ Mang sổ tay, bút để ghi chép cùng các vật dụng cá nhân.
- Điểm số của bài thu hoạch sẽ được tính vào điểm kiểm tra (hệ số 1) của học kỳ II
(năm học 2018 – 2019).
IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THAM QUAN
1. Địa điểm:
- Trường Dục Thanh;
- Dinh Vạn Thủy Tú;
- Tháp Chăm Poshanưk;
- Làng gốm Bàu Trúc.
2.Thời gian: Dự kiến ngày 22 và 23/12/2017 (Thứ Bảy và Chủ nhật);
Trên đây là toàn bộ nội dung Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tiễn
tại Phan Thiết năm học 2018 – 2019./.
HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thành Trung

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Giáo viên chủ nhiệm khối 10, 11;
- Tổ chuyên môn Sử - GDCD;
Hóa – Sinh; Công nghệ - Địa lý;
- Kế toán;
- Lưu VT.
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