
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 

TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG 

Số: 04/KHNK/VL-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Hạ Long, ngày 24 tháng 09 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM  

CHO HỌC SINH CẤP THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

Căn cứ VB 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; VB số 2386/SGD&ĐT-GDTrH ngày 

11/9/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021 

của Sở GD&ĐT; VB số 2364/SGD&ĐT-GDTH ngày 11/9/2020 của Sở GD&ĐT về 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục  năm học 2020-2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 11/KHCM/VL-2021 ngày 11/9/2020 về KH 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 xây dựng kế hoạch Tổ chức hoạt động 

giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh cấp THPT năm học 2020 - 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

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

2. Mục đích: 

- GV minh họa bài học bằng thực tiễn sinh động. 

- HS trải nghiệm các mô hình thực tế, thực hành các kiến thức đã học. 

- HS được trải nghiệm kĩ năng sống: mở rộng, nâng cao vốn hiểu biết về văn hóa, xã 

hội, cuộc sống. 

3. Yêu cầu: 

- HS đạt được các yêu cầu đề ra của Ban tổ chức, hoàn thành bài thu hoạch theo quy 

định. 

- Khi trở về trường, HS có ý thức học tập và rèn luyện tốt hơn. 

- Chương trình được tổ chức bổ ích, an toàn, có ý nghĩa. 

II. NỘI DUNG 

1. 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: 

Ngày 26/11 2/12 9/12 

Khối  10 11 12 

Số lượng HS 262 204 256 

 

2. Địa điểm: 



- Khu du lịch Làng Nương - Yên Tử. 

3. Cách thức tổ chức: 

- CMHS các lớp đã thống nhất kinh phí, lựa chọn đơn vị du lịch và toàn bộ công tác tổ 

chức hoạt động giáo dục trải nghiệm, đề nghị nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục 

trải nghiệm cho học sinh toàn trường (trong họp CMHS đầu năm học ngày 19/9/2020). 

- Nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, chương trình và cùng đơn vị du lịch 

phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm. 

4. Thành phần GV đi quản lí HS và phân công nhiệm vụ:  

4.1. Thành phần:  

- 01 Lãnh đạo nhà trường (PHT phụ trách cấp học), BTĐ ;01GVCN/lớp (hoặc GVBM), 

1 NV y tế. 

- Mỗi đợt đi là 01 khối theo sĩ số   

4.2. Phân công nhiệm vụ: 

TT Thành phần Nhiệm vụ 

1  PHT: Trưởng đoàn 

- Lãnh đạo đoàn 

- Quản lí và chỉ đạo chung 

- Giải quyết các tình huống phát sinh 

2  BTĐ: Phó TĐ - Quản lí, phối hợp tổ chức thực hiện các HĐ 

3  GVCN/GVBM 
- Quản lí chung HS cả lớp 

- Hướng dẫn HS thực hiện các HĐ 

4  NV y tế 
- Chăm sóc sức khỏe 

- Hỗ trợ HS trong các HĐ 

5. Các hoạt động giáo dục trải nghiệm:  

- Chương trình học tập trải nghiệm chung: Dạy học theo chương trình (3 tiết). 

- Các hoạt động trải nghiệm (4 tiết). 

6. Chương trình cụ thể: 

TT Hoạt động Ghi chú 

1 HS có mặt tại trường Văn Lang (tập trung tại lớp học)  

2 HS lên xe, xuất phát đi Yên Tử  

3 HS đến Yên Tử, tập hợp tại Cổng Khai tâm. Bắt đầu màn khởi 

động chào ngày mới:  

- Trò chơi điên giật, gió thổi 

- Vận động theo nhạc theo MC 

- Luyện thanh 

Chụp ảnh tập 

thể 

4 HS học 02 tiết học tại Cổng Khai Tâm GV VL t/hiện 

5 
HS uống sữa/ ăn bánh trước khi tham quan (TH) 

HS đi tham quan, tìm hiểu về không gian xưa từ hàng ngàn năm 
HDV 



trước của nước Đại Việt cổ, những bức tường cổ bằng trấu rêu 

phong, nguyên vật liệu truyền thống như Đồng, Gốm, Gỗ, 

Đá, vải bao bố được tạo lên bởi đôi bàn tay tài hoa của các 

nghệ nhân tại các làng nghề truyền thống. 

HS trải nghiệm cho cá ăn 

 

6 HS di chuyển về cung Trúc Lâm: cất đồ, nhận chỗ.  

7 HS dùng bữa trưa tại nhà hàng Cơm Quê.  

8 
HS thiền buông thư tại Cung Trúc Lâm, ngủ trưa. 

 

9 HS học 01 tiết học  GV VL t/hiện.  

10 HS tham gia hoạt động trải nghiệm:  

- Trò chơi bắt cá suối 

- Các trò chơi Teambuilding tại sân cỏ: 

1. Trò chơi chèo thuyền trên cạn 

2. Trò chơi chuyền nước 

3. Trò chơi chuyền bóng bằng chân 

4. Trò chơi kẹp bóng thả vào hộp 

5. Trò chơi chuyền vòng 

6. Vòng tròn kết nối 

 

11 HS tự tham quan, trải nghiệm: Làm Nón Lá/làm rượu mơ/tô 

màu/mua sắm. 
 

12 HS nghỉ ngơi, ăn nhẹ  

13 Tổng kết chương trình. HS tập trung trước cổng ra xe trở về 

Hạ Long.  
 

14 Đoàn về tới trường Văn Lang, chia tay, kết thúc chương trình.  
 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Mức thu: 470.000đ/học sinh (Nhà trường đã họp phụ huynh để thống nhất và duyệt 

mức thu). 

2. Các nội dung chi:  

Dịch vụ Số 

lượng 

Đơn giá 01  

học sinh 

Dịch vụ bao gồm 

 

Xe vận chuyển 

 

1 

 

95.000 

 

Xe đưa đón tuyến Hạ Long – Yên Tử - 

Hạ Long 

 

Hướng dẫn viên suốt tuyến 

 

1 

 

15.000 

HDV suốt tuyến nhiệt tình, kinh nghiệm 

theo suốt chương trình 

 

Hướng dẫn viên tại điểm 

 

1 

 

15.000 

HDV tại Làng Nương nhiệt tình, kinh 

nghiệm theo suốt chương trình 

   Sân cỏ tự nhiên, MC, kịch bản Chương 



Chương trình khởi động 

chào ngày mới 

1  

60.000 

trình hoạt náo, âm thanh phục vụ chương 

trình  

 

Địa điểm tổ chức 

Teambuilding 

 

1 

 

33.000 

 

Bao gồm MC, âm thanh. 

 

Phòng học (do nhà trường 

giảng dạy) 

Địa điểm: tại Cung Trúc 

Lâm 

 

1 

 

65.000 

Thảm yoga, bồ đoàn cho các học sinh 

ngồi, âm thanh, địa điểm, nhân viên hỗ 

trợ. 

Ăn trưa tại nhà hàng Cơm 

Quê Làng Nương 3* 

 

1 

 

100.000 

Menu thuần Việt 

Điều chỉnh theo nhóm lứa tuổi 

Thiền buông thư (ru con vào 

giấc ngủ 

nhằm tái tạo phục hồi năng 

lượng) 

 

1 

 

15.000 

Thầy dẫn dẵn chia sẻ và hát ru con vào 

giấc ngủ ngon 

Thưởng thức chè chiều (Chè 

trôi nước, Chè hạt sen, 

ngô/khoai) 

 

1 

 

20.000 

Mỗi bạn 1 ly + nước ép tía tô thiên nhiên 

đặc trưng tại Yên Tử 

 

Bảo hiểm du lịch 

 

1 

 

2.000 

Gói bảo hiểm mức 10.000.000/người/vụ 

 

Nước uống, hoa quả 

 

1 

 

20.000 

 

Bánh, sữa 1 10.000  

 

Tài liệu, dụng cụ trực quan 

 

1 

 

20.000 

 

 

TỔNG CỘNG 

  

470.000/HS 

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đ/c Hiệu trưởng: Xây dựng KH chung, triển khai trong cuộc họp trưởng Ban đại 

diện CMHS trường. 

2. Các đ/c PHT:  

- Xây dựng KH, chương trình hoạt động giáo dục trải nghiệm chi tiết duyệt Hiệu trưởng 

và duyệt Sở GD&ĐT Quảng Ninh  

- Tổ chức thực hiện cho cấp học mình phụ trách.  

- Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho HS. 

- Thảo văn bản thông báo đến CMHS và HS về thực hiện KH của từng khối lớp, gửi 

đến CMHS trước thời gian thực hiện ít nhất 10 ngày. 

- Tổ chức họp GVCN, GVBM (theo từng cấp học) để triển khai: 

 + Thống nhất thực hiện từng hoạt động giáo dục, từng nội dung KHDH. 

+ Phổ biến, phân công nhiệm vụ và quán triệt việc thực hiện. 

+ Gửi GVCN thông báo tới CMHS.  

3. GVCN các lớp: 

- Triển khai trong họp CMHS đầu năm học (đã thực hiện). 



- Chuyển thông báo của nhà trường về CMHS và HS trước thời gian thực hiện ít nhất 

10 ngày. 

- Hoàn thành thu kinh phí trước 10 ngày đi trải nghiệm. 

- Đảm bảo an toàn khi HS đi trải nghiệm. 

4. Các đ/c GV, NV: Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của trưởng 

đoàn. 

    Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm dành cho cấp TH và 

THCS, yêu cầu GVCN các lớp phối hợp chặt chẽ với CMHS và GVBM để tổ chức 

chuyến đi an toàn, ý nghĩa và hiệu quả. 
 

 

Nơi nhận: 

- SGD&ĐT (trình KH, phê 

duyệt) 

- CTHĐQT, GĐCT (b/c); 

- BLĐ (tổ chức t.h); 

- BTĐ, T.PTĐ (t.h); 

- GVCN, GVBM, NV (t.h); 

DUYỆT HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Khánh 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa 

 

XÉT DUYỆT CỦA SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 


