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TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị Phòng Giáo dục - Đào tạo TP Hạ Long phê duyệt  

Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh cấp THCS&Tiểu học 
Năm học 2020 - 2021 

 

                      Kính gửi:       Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hạ Long 

                         

Căn cứ văn bản số 2197/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/8/2020 của Sở GD&ĐT về 
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm 
chất, năng lực học sinh từ năm học 2020-2021; Văn bản số 2364/SGD&ĐT-GDTH ngày 
11/9/2020 của Sở GD&ĐT cùng văn bản số 1028/PGD&ĐT ngày 18/9/2020 của Phòng 
GD&ĐT Hạ Long về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2020-2021;  

Thực hiện kế hoạch số 11/KHCM/VL-2021 ngày 11/9/2020 về kế hoạch tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2020 – 2021;  

Căn cứ kết quả thực hiện hoạt động giáo dục trải nghiệm năm học 2019-2020 và đặc điểm, 
tình hình nhà trường đầu năm học 2020-2021; 

Căn cứ đề xuất của CMHS các lớp tại Hội nghị CMHS đầu năm học, 

 Trường TH, THCS & THPT Văn Lang kính trình Phòng GD&ĐT TP.Hạ Long 
thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh 
cấp THCS&Tiểu học năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau: 

1. Mục đích: 

1.1. Chủ đề: “Hành trình trở về chính mình, tiếp thu năng lượng tích cực và kiến 
thức”. 

1.2. Giáo viên minh họa bài học bằng thực tiễn sinh động. 

1.3. Học sinh trải nghiệm các mô hình thực tế, thực hành các kiến thức đã học. 

1.4. Học sinh được trải nghiệm kĩ năng sống: mở rộng, nâng cao vốn hiểu biết về văn 
hóa, xã hội, cuộc sống. 

2. Thời gian: 01 ngày (Xuất phát từ trường 6h30’ – 7h00’; Về lại trường: 18h00’ – 
18h30’). Mỗi lớp sẽ tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm theo lịch cụ thể: 

- Cấp THCS: 

Ngày 5/11 11/11 

Lớp 7ABC, 8ABC 6ABCD, 9AB 

Số lượng HS 240 228 

- Cấp Tiểu học: 

Ngày 28/10 29/10 3/11 

Lớp 1ABCD, 5ABC 2ABCD, 4ABCD 3ABCDE 

Số lượng HS 240 275 171 

PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG 
TRƯỜNG TH, THCS & THPT VĂN LANG 
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3. Địa điểm: Khu du lịch Làng Nương - Yên Tử. 

4. Đối tượng tham gia: Học sinh cấp Tiểu học&THCS của nhà trường. 

5. Nội dung kế hoạch tổ chức: đính kèm. 

Kính đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo TP.Hạ Long xem xét, phê duyệt để nhà 
trường có thể triển khai kế hoạch đúng thời gian. 

Trường TH, THCS & THPT Văn Lang trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như kính gửi (để trình); 

- VP lưu. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Phê duyệt của PGD&ĐT Hạ Long 

      Đồng ý với kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm của trường TH, 

THCS&THPT Văn Lang xây dựng. 

K/T TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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