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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

TRƯỜNG THỰC HÀNH SP  
 

Số: 25/KH- TrTH  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         Uông Bí, ngày 01  tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10  

 Năm học 2021 – 2022 

 

 Thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2021 – 2022 trường Thực hành Sư 

phạm xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục tháng 10/2021, cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh toàn 

trường, bao gồm:   

Khối THCS: Học sinh tìm hiểu truyền thống nhà trường dưới hình thức Hội 

thi.  

Khối TH: Thực hiện chủ đề “Chăm ngoan học giỏi”  

Khối MG: Học sinh trải nghiệm một số hoạt động thực tế tại siêu thị 

Các hoạt động nhằm giáo dục học sinh biết sinh hoạt tập thể, biết yêu 

thương chia sẻ, đoàn kết khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó học sinh có kĩ 

năng hoạt động tập thể, quan sát, tìm hiểu, ghi chép thông tin, hỗ trợ việc học trên 

lớp. Giáo dục học sinh tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tạo 

động lực cho học sinh học tập rèn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

học sinh. 

Đảm bảo an  toàn cho học sinh khi tham gia hoạt động. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG  

1. Thời gian:  

Khối MG: 8h00 đến 9h30 ngày 14,15/10/2021 

Khối TH: 15h30 đến 16h30 ngày 12, 16/10/2021  

Khối THCS: 7h30 đến 8h00 ngày 4/10 /2021 

2. Địa điểm:  

Khối MG: Trải nghiệm Siêu thị Lan Chi, Quản Yên, QN  

Khối TH: Tại phòng học và Sân trường THSP  

Khối THCS: Sân trường THSP   

 3. Đối tượng tham gia: Học sinh các lớp từ MG đến THCS  

          Giáo viên chủ nhiệm các lớp tham gia  

          Cha mẹ học sinh (nếu có): 02 người/lớp  

          BGH, TPT tham gia chỉ đạo chung.  
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III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 

Khối MG: Trải nghiệm Siêu thị Lan Chi, Quảng Yên, QN: Mua bán, làm 

bánh, tập vẽ, tô tượng, chơi vận động…. Qua đó học sinh có kĩ năng hoạt động tập 

thể, tìm hiểu, trải nghiệm thực tế đời sống hỗ trợ việc học trên lớp.  

Khối TH: Tuyền truyền An toàn giao thông, phòng chống đuối nước, phòng 

chống xâm hại trẻ em, tự chăm sóc và bảo vệ bản thân thông qua chương trình 

ngoại khóa (Tổ chức dưới dạng hội thi lớp học trong giờ sinh hoạt lớp và trong giờ 

chào cờ đầu tuần).  

Khối THCS: Thực hiện hoạt động GDNG LL, thực hiện vào giờ chào cờ 

đầu tuần (tuần cuối tháng 10) dưới hình thức đội thi các lớp.  

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

Thực hiện theo hướng Xã hội hóa giáo dục, cha mẹ học sinh đóng góp theo 

thực tế chi và các nhà tài trợ (nếu có) ủng hộ cho các hoạt động trải nghiệm ngoài 

trường học theo phương châm: thu đủ chi, được sự đồng thuận của 100% cha mẹ 

học sinh.  

Trường Thực hành Sư phạm kính đề nghị BGH nhà trường xét duyệt hỗ trợ 

phương tiện đi lại trong thời gian học sinh trải nghiệm thực tế (Khối MG). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Trường Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo BGH 

trường Đại học Hạ Long, triển khai đến các tổ chuyên môn và giáo viên, học sinh 

toàn đơn vị.  

Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng chương trình hoạt động của tổ theo kế 

hoạch, và triển khai đến giáo viên, học sinh trong tổ, tổ chức thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện đảm bào an toàn, được 100% cha mẹ học sinh 

nhất trí, có vướng mắc báo cáo BGH trường THSP giải quyết. 

          

Nơi nhận:  

- BGH trường ĐHHL (b/c) 

- Phòng GD ĐT Uông Bí (b/c) 

- Các tổ CM, TPT (t/h) 

                    HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

     Trần Thị Lan Hương  

  

 

 

 

 


