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KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, năm học 2018 - 2019 

 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2018 – 2019 số 94/KH-CVL ngày 11 

tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm; 

Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 

2018 - 2019 số 11-CTr/ĐTN ngày 24 tháng 9 năm 2018 của BCH Đoàn trường 

THPT Châu Văn Liêm; 

Ban Thường vụ Đoàn Trường triển khai kế hoạch Tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm, năm học 2018-2019 với những nội dung, yêu cầu cơ bản sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Giúp nhà trường chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề 

dạy học trong môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn phù hợp với việc tổ 

chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương 

pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề 

nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. 

- Tăng cường mở rộng không gian lớp học cho học sinh với phương pháp 

“thực học, thực nghiệm”, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển 

năng lực, phẩm chất đạo đức người học. Tạo sự tương tác hiệu quả giữa gia đình - 

nhà trường, giáo viên - phụ huynh - học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo 

dục toàn diện cho các em học sinh. 

- Tăng cường xây dựng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giúp học sinh 

tiếp cận kiến thức một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, tiếp cận và phát triển 

năng lực của học sinh. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức cho học sinh theo phương pháp dạy học tích cực, xác định các 

năng lực và phẩm chất có thể hình thành cho học sinh trong mỗi chủ đề được xây 

dựng ở bộ các Tổ bộ môn đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình hiện 

hành. 

- Tổ chức các hoạt động học trải nghiệm cho học sinh phù hợp với tâm sinh 

lý lứa tuổi và mục tiêu dạy học tiếp cận và phát triển năng lực, góp phần thực hiện 

mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của 

nhà trường và khả năng học tập của học sinh. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03 tháng 6 

năm 2016 của UBND Thành phố Cần Thơ về việc triển khai kế hoạch xây dựng 
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người Cần Thơ ‘‘Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch” theo 

tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất 

nước. 

- Huy động các lực lượng trong nhà trường tham gia thực hiện công tác Giáo 

dục, tổ chức các hoạt động trải nghiệm: Các tổ chuyên môn, Công đoàn, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, GVCN, Giám Thị Khối,… 

tăng cường giáo dục cho học sinh để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những quy 

định và nâng cao chất lượng giáo dục. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Tất cả học sinh trường THPT Châu Văn Liêm năm học 2018 – 2019 tự 

nguyện đăng ký tham gia các hoạt động theo kế hoạch của Tổ chuyên môn. 

III. BAN CHỈ ĐẠO: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

- Trưởng ban: Thầy Trịnh Ngọc Tuấn - P. BT Đảng uỷ, P. Hiệu trưởng 

- Phó trưởng ban: 

+ Cô Lê Di Thanh     - P. Hiệu trưởng  

+ Thầy Trần Minh Xuân   - P. Hiệu trưởng  

+ Thầy Cao Đăng Tân    - Bí Thư Đoàn trường 

+ Các Tổ trưởng chuyên môn (theo tháng chuyên môn) 

- Các Uỷ viên:  

+ Cô Lâm Thị Trúc Ly   - P. Bí thư Đoàn trường 

+ Cô Phạm Thuỳ Dương   - P. Bí Thư Đoàn trường 

+ Các thành viên trong BCH Đoàn trường; BCH Hội LHTN trường; Chi 

đoàn giáo viên; GVCN; Giám Thị khối; các thành viên tổ chuyên môn. 

2. Phân công cụ thể: 

2.1. Trưởng ban: 

 Thầy Trịnh Ngọc Tuấn - P. Bí Thư Đảng uỷ, P. Hiệu trưởng: Phụ trách 

chung, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động trải nghiệm. Phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên Ban chỉ đạo. Xây dựng chương trình, đánh giá việc thực hiện các 

hoạt động và báo cáo Lãnh đạo Sở Giáo dục. 

2.2. Phó Trưởng ban:  

- Cô Lê Di Thanh - Phó hiệu trưởng: Hỗ trợ chỉ đạo các nội dung chuyên 

môn trước khi tổ chức. 

- Thầy Trần Minh Xuân - Phó hiệu trưởng: Hỗ trợ chỉ đạo cơ sở vật chất, 

âm thanh các buổi sinh hoạt, hỗ trợ liên hệ bên ngoài (nếu có). 
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- Thầy Cao Đăng Tân - Bí Thư ĐTN Trường: Tổ chức thực hiện các 

chương trình hoạt động trải nghiệm; phối hợp với các tổ chuyên môn trong việc tổ 

chức, phân công giáo viên, … 

- Các Tổ trưởng chuyên môn:  

+ Phối hợp Đoàn thanh niên xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo hàng tháng theo chủ đề của Tổ chuyên môn. 

+ Xây dựng kế hoạch trải nghiệm chi tiết. Phụ trách chính nội dung sinh 

hoạt khi tham gia các hoạt động trải nghiệm. 

+ Lập dự trù kinh phí và đề nghị thành lập ban tổ chức hoạt động trải 

nghiệm theo đợt. 

2.3. Các Thành viên khác: 

- Cô Phạm Thuỳ Dương (P.BT ĐTN): Phụ trách chung Khối Sáng 

- Cô Lâm Thị Trúc Ly (P. BT ĐTN): Phụ trách chung Khối Chiều 

- Nhiệm vụ: 

+ Phối hợp cùng tổ chuyên môn triển khai kế hoạch trải nghiệm đến các chi 

đoàn. Thường xuyên nhắc nhở lịch trình, thời gian cho học sinh. 

+ Phân công Đoàn viên giáo viên hỗ trợ quản lý an ninh trật tự tại các địa 

điểm trải nghiệm. Phân công cụ thể ĐVGV tham gia các hoạt động, nội dung phụ 

trách. 

+ Trao đổi với các Tổ chuyên môn để thống nhất công tác quản lý học sinh, 

hướng dẫn tham gia các hoạt động, thời gian, .. 

          - Các thành viên khác gồm: BCH Đoàn trường; BCH Hội LHTN 

trường; Chi đoàn giáo viên; GVCN; Giám Thị khối, bảo vệ, giáo viên tổ 

chuyên môn. 

+ Phối hợp Ban tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động theo chủ đề 

hoạt động trong tháng và nội dung quy định trong chương trình.  

+ Quán triệt và động viên học sinh lớp mình tích cực tham gia các hoạt động 

với quy mô toàn trường. 

+ Tích cực hỗ trợ tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo phân công. 

 IV. NỘI DUNG: 

 1. Hoạt động “Tiết học ngoài nhà trường” 

1.1. Tháng Bộ môn Hóa học: Tháng 9/2018 

- Nội dung: Giúp học sinh có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế, 

giúp các em thêm yêu thích, say mê đối với môn Hóa học. 

- Địa điểm: Nông Trại Sạch – Cần Thơ Farm; 79A, đường Võ Văn Kiệt, 

Phường Long Hoà, Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ. 

1.2. Tháng Bộ môn Ngoại ngữ: Tháng 10/2018 
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- Nội dung: Tham quan trải nghiệm tại Khu du lịch Xẻo Quýt – Đồng Tháp; 

giao lưu và tham gia trò chơi cùng người bản xứ. 

- Địa điểm: Khu du lịch Xẻo Quýt, Xã Mỹ Hiệp, TP. Cao Lãnh. 

1.3. Tháng Bộ môn Văn: Tháng 11/2018 

- Nội dung: Tham quan trải nghiệm, khám phá thiên nhiên tại Rừng Sác và 

Biển Cần Giờ. 

- Địa điểm: Rừng Sác, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. 

1.4. Tháng Bộ Môn Sử - Địa – GDCD: (Tháng 12/2018) 

- Nội dung: Tìm hiểu tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp Cụ Phó bảng Nguyễn 

Sinh Sắc, thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trải nghiệm việc sản xuất Hoa tại Làng 

Hoa Sa Đéc. 

- Địa điểm: Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Tại Đường Phạm Hữu Lầu, 

Phường 4, Thành phố Cao Lãnh; Làng hoa Sa Đéc – TP. Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp;  

1.5. Tháng Bộ môn Toán: (Tháng 01/2019) 

- Nội dung trải nghiệm: Tìm hiểu, trải nghiệm khu Điện Gió Bạc Liêu 

- Địa điểm: Tỉnh lộ 31, Xã Vĩnh Trạch Đông, Thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu. 

1.6. Tháng Bộ môn Sinh – Công ng hệ: (Tháng 02/2019) 

- Nội dung trải nghiệm: Tìm hiểu, trải nghiệm quy trình ươm, trồng, chăm 

sóc và thu hoạch nông sản. 

- Địa điểm: Nông Trại Sạch – Cần Thơ Farm; 79A, đường Võ Văn Kiệt, 

Phường Long Hoà, Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ. 

1.7. Tháng Bộ môn Thể dục – GDQP. AN: (Tháng 3/2019) 

 - Nội dung trải nghiệm: Trải nghiệm tập luyện và thi đấu Võ cổ truyền. 

 - Địa điểm: tại Trường THPT Châu Văn Liêm 

1.8. Tháng Bộ môn Vật Lý: (Tháng 03/2019) 

- Nội dung trải nghiệm: Trải nghiệm tại Khu Khí điện đạm Cà Mau. 

- Địa điểm: Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau. 

1.9. Tháng bộ môn Tin học: (Tháng 4/2019) 

- Nội dung trải nghiệm: Tham quan trải nghiệm tại Trường Đại học FPT 

- Địa điểm: Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, TP. Cần Thơ. 

2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học: (theo kế hoạch riêng) 

- Tổ chức hoạt động Nghiên cứu khoa học cho học sinh trong nhà trường. 

Học sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm. 
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- Học sinh tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực nhằm phát hiện 

những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, sáng tạo phương 

pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. 

- Giáo viên các bộ môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng 

Anh, Địa lý, Thể dục tham gia hướng dẫn các dự án của học sinh, định hướng ý 

tưởng, đề nghị các giải pháp để giải quyết vấn đề thực tế trong quá trình tham gia 

học tập và rèn luyện. 

-  Tổ chức thi cấp trường, chọn dự án đạt kết quả cao thi cấp thành phố. 

3. Hoạt động của các Câu lạc bộ: 

- Thành lập các Câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, TDTT, học thuật, nhằm tạo 

cơ hội cho các em học sinh được chia sẻ những kiến thức, hiểu biết cuả  mình về 

các lĩnh vực mà các em quan tâm, qua đó phát triển các kỹ năng của học sinh, giúp 

học sinh trải nghiệm, sáng tạo  để phát triển năng lực của bản thân. 

- Câu lạc bộ được thành lập theo nhu cầu, sở thích của học sinh; tất cả học 

sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, không phân biệt đối xử, đảm bảo công 

bằng, phát huy tính sáng tạo. 

- Phụ trách chính: Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường. 

4. Các hoạt động tham quan, trải nghiệm khác do Đoàn Thanh niên 

trường tổ chức: (có kế hoạch riêng) 

- Chương trình “Ngày làm chiến sĩ” tại Trung tâm Huấn luyện Quốc phòng 

– Đại học Cần Thơ, Khu Hoà An – Hậu Giang. (dự kiến tháng 5/2019). 

- Tháng 01/2019: Chương trình “Trải nghiệm làng nghề dệt chiếu Cái 

Chanh” (kế hoạch phối hợp với Bảo Tàng TP. Cần Thơ). 

- Tháng 3/2019: Chương trình “Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt 

Nam qua tư liệu Bảo Tàng thành phố Cần Thơ”.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trưởng ban: Phụ trách chung, phê duyệt nội dung các hoạt động trải 

nghiệm hàng tháng. Chỉ đạo, phân công các thành viên. 

2. Các Tổ chuyên môn: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động, phổ biến và triển khai trong tháng 

chuyên môn. 

- Đánh giá kết quả, báo cáo hoạt động trong Báo cáo tháng chuyên môn. 

- Rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị để hoạt động tổ chức tốt hơn. 

3. Đoàn thanh niên: 

- Phối hợp với GVCN hướng dẫn đoàn viên học sinh tham gia các hoạt 

động. Phụ trách công tác tuyên truyền và trang trí theo chủ đề từng tháng. 

- Phân công ĐVGV hỗ trợ thực hiện các hoạt động. 
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- Phối hợp cùng các Tổ chuyên môn tổ chức hoạt động cho học sinh.  

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm riêng của Đoàn thanh niên. Trú trọng 

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống. Tổ chức các hoạt động phải 

đảm bảo đúng thuần phong, mỹ tục, an toàn, tiết kiệm. 

4. Chi đoàn: 

- Triển khai kế hoạch đến tất cả đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia theo 

kế hoạch của tổ chuyên môn. 

- Tích cực đăng ký tham gia các hoạt động trải nghiệm của các tổ chuyên 

môn và hoạt động trải nghiệm sáng tạo. 

- Chấp hành tốt nội quy, quy định của BTC các hoạt động. Tham gia các 

hoạt động phải có sự chấp thuận của gia đình. 

VI. KINH PHÍ THAM GIA HOẠT ĐỘNG: 

- Đoàn thanh niên và các tổ chuyên môn: xây dựng dự trù kinh phí tổ chức 

hoạt động. (theo kế hoạch) 

- Học sinh: Tự nguyện tham gia hoạt động, đóng góp kinh phí tham gia hoạt 

động (nếu có) như: thuê xe, ăn uống, vé vào cổng tham quan,.. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm năm học 2018-2019 

của BCH Đoàn Trường THPT Châu Văn Liêm. Đề  nghị các bộ phân liên quan, 

BCH các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện theo tinh thần kế hoạch./ . 
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