
1 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 
 

 

 

KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP LIÊN MÔN 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: 

HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 
 

 

  

 
 

 

TP. Hồ Chí Minh – 10/2022 

 



2 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       / KH-LQĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2022
 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP LIÊN MÔN  

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Chủ đề:  

HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Tăng cường hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; học sinh được trải nghiệm, học tập 

về di sản, nâng cao nhận thức về văn hóa, văn học Việt Nam; từ đó nâng cao trách nhiệm bảo tồn, 

phát huy di sản, bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, ý thức giữ gìn công trình di tích trường 

THPT Lê Quý Đôn, hướng đến kỷ niệm 150 năm thành lập trường. 

- Tạo sân chơi cho học sinh trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật; xây 

dựng hoạt động xã hội thiết thực để kết nối nhà trường và cộng đồng. 

- Góp phần thực hiện sứ mệnh nhà trường: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, giáo 

dục người học phát triển toàn diện, bồi dưỡng và phát huy năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự chủ và tự học, kỹ năng tổ chức sự kiện, sưu tầm, 

biên tập… của học sinh, góp phần hoàn thiện phẩm chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, 

trách nhiệm, rèn luyện và ngày càng hoàn thiện các kỹ năng sống, ý thức tự giác, kỉ luật khi tham 

gia sinh hoạt tập thể; biết tổ chức, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau làm việc theo nhóm. 

- Tự giác thực hiện việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch Covid – 19. 

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tham gia  

- Học sinh 03 khối. 

2. Thời gian, địa điểm, đồng phục 

TT Nội dung 
Thời gian Địa điểm Đồng phục 

Giờ Ngày   

1 

Tập trung 

khởi hành 

(Trước giờ 

bay 2,5 tiếng) 

Từ 14g10 - 

20g10 (Tổng 

cộng 7 chuyến) 

Chủ nhật, 

25/12/2022 
Sân trường  

THPT Lê Quý Đôn 

Đồng phục thể dục 

hoặc đồng phục lớp 

(nếu có) 
Từ 06g30 - 

10g30 (Tổng 

cộng 6 chuyến) 

Thứ hai, 

26/12/2022 

2 
Hành trình 

trải nghiệm 

07g00, 26/12/2022 

– 20g00, 29/12/2022 

Huế - Đà Nẵng - 

Hội An 

Tự do (trang phục 

lịch sự) 
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3 Đón học sinh 

Từ 10g45 - 

11g45 (Tổng 

cộng 4 chuyến) Thứ năm, 

29/12/2022 

Cổng chính 

THPT Lê Quý Đôn 

Tự do (trang phục 

lịch sự) Từ 17g00 - 

21g30 (Tổng 

cộng 8 chuyến) 

3. Nội dung hoạt động 

3.1. Nội dung hoạt động trải nghiệm 

Tham quan học tập trải nghiệm tại Huế - Đà Nẵng - Hội An - Chi tiết đính kèm chương trình 

Công ty Vietravel. 

3.2. Các môn học trải nghiệm 

Hoạt động trải nghiệm ở 3 bộ môn: Lịch sử, Địa lý và Ngữ văn. 

3.3. Mục tiêu giáo dục trong chương trình 

3.3.1. Về kiến thức: 

-  Môn Lịch sử: Nguồn gốc của di sản; ý nghĩa của di sản đối với đời sống vật chất và tinh thần 

của người dân địa phương và các hình thức các di sản sử dụng để lan tỏa giá trị và bảo tồn. 

-  Môn Địa lý: Nguyên nhân tạo thành cấu trúc của di sản và sự phát triển của di sản qua thời 

gian; các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo di sản; mối quan hệ giữa việc giữ gìn, phục hồi các di sản với 

phát triển du lịch; sự phân bố của di sản và phát triển ngành du lịch; mối quan hệ giữa du lịch và 

bảo vệ môi trường.  

-  Môn Ngữ văn: Đặc trưng thể loại văn bản thông tin, chủ đề di sản văn hóa; đặc trưng thể loại 

thơ, chủ đề giao cảm với thiên nhiên; đặc trưng thể loại bút ký, tác phẩm viết về Huế. 

3.3.2. Về kỹ năng: 

-  Kỹ năng tổ chức và xây dựng đội/nhóm, phân công nhiệm vụ. 

-  Kỹ năng giải quyết vấn đề; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và là cơ hội rèn luyện sức khỏe. 

-  Kỹ năng biên soạn, biên tập, dàn trang, thiết kế đồ họa thông tin (infographic), ấn phẩm quảng 

cáo (brochure), tập san, báo tường, dựng clip, quảng bá thông tin trực tuyến, phóng sự. 

-  Kỹ năng quan sát, phân tích được biểu đồ, bảng số liệu.  

-  Kỹ năng sử dụng bản đồ nhận biết và phân tích sự phân bố của các di sản đối với phát triển 

du lịch ở  nước ta.  

3.3.3. Về tinh thần, thái độ: 

-  Phát triển và nuôi dưỡng, rèn luyện một số phẩm chất ở học sinh như:  

 + Sống yêu thương: Yêu tổ quốc, giữ gìn phát huy truyền thống, di sản quê hương đất nước, 

tôn trọng các nền văn hóa trên thế giới, nhân ái, khoan dung, yêu thiên nhiên. 

 + Sống tự chủ: Sống trung thực; tự trọng; tự lực; chăm chỉ; vượt khó; tự hoàn thiện. 

 + Sống trách nhiệm: Tự nguyện; chấp hành kỷ luật; tuân thủ pháp luật; bảo vệ nội quy, pháp 

luật. 

3.4. Nội dung học tập và trải nghiệm trong các môn học 

- Môn Lịch sử: 

 + Khối 10: Văn minh Đại Việt. 

 + Khối 11: Phong trào Cần Vương. 



4 

- Môn Địa lý: 

 + Khối 10: Chuyên đề du lịch và phát triển bền vững. 

 + Khối 11: Chuyên đề một số tuyến điểm du lịch Việt Nam. 

 + Khối 12: Chuyên đề tài nguyên du lịch. 

- Môn Ngữ văn: 

 + Khối 10: Trải nghiệm tri thức ngữ văn Chủ đề 3 - Giao cảm với thiên nhiên và Chủ đề 4 - 

Những di sản văn hóa. 

 + Khối 11: Trải nghiệm kiến thức đọc hiểu bài Đây thôn Vĩ Dạ, thực hành kiến thức bài Viết 

bản tin. 

 + Khối 12: Trải nghiệm kiến thức đọc hiểu bài Đất Nước, Ai đã đặt tên cho dòng sông? 

3.5. Hình thức sản phẩm thu hoạch 

- Môn Lịch sử: 

Khối 10 và 11: Viết báo cáo về một vấn đề bảo tồn di sản mà mình tâm đắc nhất. 

- Môn Địa lý: 

Học sinh ba khối chọn 1 trong 2 loại di sản để thực hiện: Đối với di sản vật thể: thực hiện mô 

hình, sản phẩm (các gian hàng, Bookmark, trang trí phụ kiện); đối với di sản phi vật thể: thiết kế 

standee, brochure hoặc các hình thức diễn kịch, mô tả, chú thích. 

- Môn Ngữ văn: 

 + Khối 10: Thu thập thông tin, hình ảnh, biên soạn văn bản thông tin, thiết kế thành tập san. 

 + Khối 11: Thu thập thông tin, hình ảnh, phỏng vấn, trả lời phỏng vấn, thực hiện phóng sự, 

bản tin. 

 + Khối 12: Thu thập thông tin, hình ảnh, vẽ sơ đồ dòng chảy sông Hương qua tác phẩm; viết 

cảm nhận về những tác giả, tác phẩm gắn liền với Huế, về vẻ đẹp thực tế của Huế và đất nước Việt 

Nam. 

4. Yêu cầu 

4.1. Đối với giáo viên: Thông tin chi tiết đính kèm Phụ lục 1. 

4.2. Đối với học sinh: Thông tin chi tiết đính kèm Phụ lục 2. 

Học sinh đăng ký tham gia chương trình trải nghiệm học tập liên môn sinh hoạt cùng ban tổ 

chức chương trình vào lúc 11g00 sáng thứ sáu ngày 23/12/2022 (đối với khối 10) và 16g00, chiều 

thứ 6 ngày 23/12/2022 (đối với khối 11 và 12). 

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC – PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo 

- Cô Bùi Minh Tâm  Hiệu trưởng Trưởng ban 

- Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa Phó bí thư – Phó Hiệu trưởng Phó ban 

-  Thầy Nguyễn Văn Gia Thụy Phó Hiệu trưởng Phó ban 

2. Ban tổ chức 

- Cô Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng Trưởng ban 

- Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa Phó bí thư – Phó Hiệu trưởng Phó ban 

- Thầy Nguyễn Viết Đăng Du TTCM tổ Lịch sử - GDCD Thành viên 

- Cô Lê Thị Nga TTCM tổ Địa lý Thành viên 

- Cô Lê Ngọc Hân TTCM tổ Ngữ văn Thành viên 
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- Cô Tạ Huỳnh Phương Linh Thư ký Hội đồng Thành viên 

- Cô Chu Thị Thu Hiền Chủ tịch Công đoàn Thành viên 

- Thầy Lữ Thế Đăng Trợ lý thanh niên Thành viên 

- Cô Trương Thị Quỳnh Anh Giáo viên môn Ngữ văn Thành viên 

3. Phối hợp thực hiện 

- GVCN, giáo viên phụ trách lớp; Công ty DL Vietravel; BQL Đại nội (Huế), KDL Bà Nà Hill 

(Đà Nẵng) và KDL Hội An (Quảng Nam). 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Từ 28/10 – 01/11/2022: lập kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo.  

- 02/11/2022: GVCN gửi thư ngỏ về CMHS. 

- 6g55 ngày 16/12/2022 (Thứ sáu): Họp Ban tổ chức, GVCN, GV hỗ trợ chương trình tại 

Phòng Hội đồng để triển khai kế hoạch.  

- Từ 16/12 - 22/12/2022: GVCN hướng dẫn phân công nhiệm vụ, chia nhóm, sinh hoạt nội quy, 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

- 11g00 sáng thứ sáu ngày 23/12/2022 (đối với khối 10) và 16g00, chiều thứ 6 ngày 

23/12/2022 (đối với khối 11 và 12): Học sinh tham gia sinh hoạt nội quy cùng BTC chương 

trình tại sân trường. 

- Từ 14g00 ngày 25/12/2022 đến 21g30 ngày 29/12/2022: Hoạt động trải nghiệm học tập 

liên môn tại Huế - Đà Nẵng - Hội An. 

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động trải nghiệm học tập liên môn với chủ đề “Hành trình di sản 

miền Trung” tại Huế - Đà Nẵng - Hội An của trường THPT Lê Quý Đôn, kính trình Sở Giáo dục 

và Đào tạo để báo cáo; đề nghị các giáo viên, học sinh tham gia trong chương trình thực hiện và 

tuân thủ đầy đủ các nội dung của kế hoạch đã đề ra. 

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở GD - “Để báo cáo” 

- Các tổ bộ môn - “Để thực hiện” 

- Lưu VT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Bùi Minh Tâm 

 
 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ YÊU CẦU DÀNH CHO GIÁO VIÊN 
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP LIÊN MÔN  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

CHỦ ĐỀ: HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 

1. Phân công nhiệm vụ 

1.1 Trước và sau chương trình trải nghiệm 



6 

TT Thành phần 
Nhiệm vụ tổ chức, hỗ trợ hoạt động trải nghiệm 

Trước chương trình Sau chương trình 

1 Ban lãnh đạo 

- Chỉ đạo, triển khai kế hoạch. Chịu trách nhiệm 

chung 

- Sinh hoạt nội quy với HS. Sinh hoạt biện pháp 

phòng – chống dịch Covid-19 toàn đoàn. 

Theo dõi, báo cáo tình 

hình sức khỏe toàn 

đoàn 

2 

Thầy Lưu 

Nguyễn Bỉnh 

Khoa 

- Phụ trách kỉ luật, nội quy tham gia hoạt động 

trải nghiệm. 

- Sinh hoạt nội quy và các biện pháp phòng – 

chống dịch Covid-19 với học sinh. 

+ Lập: DSGV hỗ trợ, dự trù kinh phí, link lưu 

trữ hình ảnh. 

+ Thống kê: BTC, HS và PH tham gia, tình hình 

sức khỏe, ăn uống của Đoàn. 

- Chuẩn bị hồ sơ dành cho GVCN các lớp: danh 

sách xe, lớp, khách sạn lưu trú. 

- Thống nhất cùng công ty Vietravel tổ chức các 

trò chơi và tình hình kỷ luật của đoàn. 

Theo dõi, báo cáo tình 

hình sức khỏe học 

sinh và cá nhân. 

3 

Cô Tạ 

Huỳnh 

Phương Linh 

- Lên kế hoạch tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo. 

- Thống nhất cùng công ty Vietravel tổ chức 

chương trình trải nghiệm. 

- Liên hệ, thống nhất nội dung học tập cùng 

TTCM và giáo viên các môn có trong chương 

trình trải nghiệm.  

- Gửi kế hoạch về Sở giáo dục và đào tạo TP Hồ 

Chí Minh, GVCN, GVBM, GVHT.  

- Sinh hoạt, triển khai kế hoạch đến giáo viên 

tham gia tổ chức, hỗ trợ chương trình. 

- Tổng hợp và lưu giữ 

file kế hoạch trên 

email trải nghiệm của 

nhà trường. 

5 

Tổ trưởng 

CM  

(các môn học) 

- 02 – 28/11: Triển khai kế hoạch đến giáo viên 

trong tổ. 

- Chịu trách nhiệm nội dung giảng dạy và nội 

dung trải nghiệm. 

- Nhắc GVBM cho HS 

hoàn thành nhiệm vụ 

sau chuyến trải 

nghiệm, cập nhật 

thông tin quá trình 

thực hiện và sản phẩm 

hoàn thiện của học 

sinh trên các kênh 

truyền thông của tổ và 

cổng thông tin điện tử 

của trường. 
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TT Thành phần 
Nhiệm vụ tổ chức, hỗ trợ hoạt động trải nghiệm 

Trước chương trình Sau chương trình 

8 

Giáo viên 

chủ nhiệm và 

Giáo viên hỗ 

trợ quản lý 

lớp 

- 02/11/2022: Triển khai kế hoạch, gửi thư ngỏ.  

- Nhận lại thư phản hồi có chữ ký xác nhận của 

phụ huynh; thu và gửi kinh phí về phòng tài vụ, 

trước 17g00, ngày 15/11/2022. 

- Kiểm tra giấy đăng kiểm xe tại kính trước của 
xe (biển số, thời hạn) trước khi cho HS di 

chuyển lên xe. 

- Hỗ trợ học sinh các khâu chuẩn bị cho chương 

trình Gala Dinner. 

- Hướng dẫn HS cách phân công nhiệm vụ trong 

nhóm, đảm bảo HS đều ghi chép, nghiên cứu, 

quan sát, thu thập kiến thức – hoàn thành nhiệm 

vụ của các môn học. 

- Tổng hợp danh sách học sinh có vấn đề về sức 

khỏe: dị ứng, ăn chay… 

- Nhắc các học sinh 

chú ý bảo vệ sức khỏe, 

đo thân nhiệt mỗi 

ngày. 

- Góp ý cho Ban tổ 

chức và chọn lọc gửi 

hình ảnh của lớp về 

chương trình trải 

nghiệm qua đường 

link google form. 

(GVCN gửi tối đa 10 

hình/lớp, BTC gửi tối 

đa 5 hình hoạt 

động/lớp). 

9 

GVBM 

(các môn 

trong chương 

trình) 

- 28/11 – 05/12: Họp nhóm GVBM thống nhất 

chương trình.  

- 06/12 – 23/12: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu 

kiến thức, ghi chép – thu thập thông tin trong 

quá trình tham gia trải nghiệm.  

-29/12/2022-

26/03/2023: thu sản 

phẩm từ học sinh để 

chuẩn bị cho Lễ tổng 

kết Hoạt động trải 

nghiệm học tập liên 

môn.  

10 

CLB Nhiếp 

ảnh và CLB 
Truyền 

thông 

- Lập kế hoạch truyền thông – Ghi nhật ký hành 

trình kể từ ngày 12/12/2022.  

Chịu trách nhiệm 

truyền thông. Cung 
cấp bài viết và 

videoclip tổng hợp sau 
hành trình. 

1.2 Trong chương trình trải nghiệm: Từ 14g00 ngày 25/12/2022 đến 21g30 ngày 29/12/2022 

 Dự kiến danh sách giáo viên hỗ trợ:  

Stt Họ và tên 
Giới tính 

Chức vụ Nhiệm vụ 
Nam Nữ 

1 Thầy Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa 
X  Phó bí thư, Phó 

hiệu trưởng 

Chỉ đạo và giám sát toàn 

đoàn 

2 Cô Chu Thị Thu Hiền 
 X CTCĐ, GVCN lớp 

10A7 

Phụ trách kỉ luật đoàn và 

hỗ trợ lớp 10A7, 11A4 

3 Cô Nguyễn Xuân Thịnh  X GVCN lớp 12A3 Hỗ trợ lớp 

4 Cô Hà Lan Anh  X GVCN lớp 12B2 Hỗ trợ lớp 

5 Cô Nguyễn Hữu Mỹ Hạnh  X GVCN lớp 12A4 Hỗ trợ lớp 
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Stt Họ và tên 
Giới tính 

Chức vụ Nhiệm vụ 
Nam Nữ 

6 Cô Đặng Thị Sinh  X GVCN lớp 10A11 Hỗ trợ lớp 

7 Thầy Lê Quang Phú Hải X  GVCN lớp 12A6 Hỗ trợ lớp 12A6 

8 Cô Nguyễn Thị Tố Vân  X GVCN lớp 12B1 Hỗ trợ lớp 12B1 

9 Cô Nguyễn Thị Hường  X Phó CTCĐ Hỗ trợ lớp 12A1 

10 Cô Đào Minh Sang  X GVCN lớp 11D1 Hỗ trợ lớp 

11 Cô Tăng Thị Như Hoa  X GVCN lớp 10A8 Hỗ trợ lớp 

12 Cô Ngô Thị Yến  X GVCN lớp 12A7 Hỗ trợ lớp 

13 Thầy Nguyễn Tấn Danh X  GVCN lớp 11AB2 Hỗ trợ lớp 

14 Cô Nguyễn Thị Kim Liên  X GVCN lớp 12N Hỗ trợ lớp 

15 Thầy Lương Minh Thế X  GV Quốc phòng Hỗ trợ lớp 

16 Cô Trương Thị Ngoan  X GVCN lớp 10AN Hỗ trợ lớp 

17 Cô Nguyễn Thị Chí Hiếu  X GVCN lớp 10A1 
Hỗ trợ lớp 10A1, 11D2, 

11A3 

18 Cô Phí Thị Thu Lan  X GVCN lớp 10A12 Hỗ trợ lớp 

19 Cô Nguyễn Như Ngọc  X GVCN lớp 10A14 Hỗ trợ lớp 

20 Cô Trương Vũ Thanh Mai  X GVCN lớp 10A13 
Hỗ trợ lớp 10A13, 

10A2, 10A4, 10A6 

21 Thầy Lê Minh Thiện X X GVCN lớp 10A3 Hỗ trợ lớp 

22 Thầy Nguyễn Thanh Hiếu X  GVCN lớp 10A5 Hỗ trợ lớp 

23 Cô Lê Tú Anh   GVCN lớp 10A15 Hỗ trợ lớp 

24 Cô Nguyễn Thị Hiếu  X GVCN lớp 10A9 Hỗ trợ lớp 

25 Cô Nguyễn Thị Hoài Khanh  X GV môn Hóa Hỗ trợ lớp 11A2 

26 Cô Trần Thị Thanh Thy  X GVCN lớp 11A1 Hỗ trợ lớp 

27 Thầy Nguyễn Đức Thắng X X GVCN lớp 11A5 Hỗ trợ lớp 

28 Cô Lương Thu Phương   GVCN lớp 11AB3 Hỗ trợ lớp 

29 Thầy Nguyễn Tấn Tú X X GVCN lớp 11AB1 Hỗ trợ lớp 

30 Cô Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan   GVCN lớp 12D2 Hỗ trợ lớp 

31 Cô Tô Lê Ngọc Linh  X GVCN lớp 11D4 Hỗ trợ lớp 

TỔNG CỘNG: 31 GIÁO VIÊN 08 23   

Ghi chú: Giáo viên hỗ trợ đi theo xe theo sự sắp xếp cụ thể của Ban tổ chức bên phía công ty Vietravel 

 Nhiệm vụ chung  

TT Phụ trách Nhiệm vụ 

1 Ban lãnh đạo 
Chịu trách nhiệm chính toàn chương trình tham quan học tập. Phụ trách giám 

sát và kỉ luật toàn đoàn.  

2 

CLB Nhiếp 

ảnh và CLB 

Truyền thông 

- Sắp xếp việc: tập trung, di chuyển, điều động chụp hình lưu niệm cho toàn 

đoàn, quay hình cho chuyến đi, cập nhật thông tin chuyến đi bằng hình ảnh, 

phóng sự, bảng tin. 
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TT Phụ trách Nhiệm vụ 

3 
Nhân viên y tế 

(Vietravel) 

- Mang đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc. Lưu mẫu đồ ăn sáng (nếu cần thiết). 

- Phụ trách chăm sóc y tế cho đoàn. 

4 Ban tổ chức 
- Phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chương trình, 

- Giám sát tình hình tổ chức và thực hiện của toàn đoàn, 

5 
GVCN và 

GVHT 

- 25/12/2022: Tập trung, điểm danh HS theo lớp tại sân trường. Khi xe khởi 

hành GVCN nhắn số lượng thực tế của GV, PH, HS vào group BTC. 

- Xem chương trình chi tiết: Tập trung học sinh đúng giờ quy định, luôn 

theo sát HS, điểm danh đầy đủ, nhắc các em thời gian và địa điểm tập trung 

khi di chuyển. 

- Một số nội dung lưu ý khi hỗ trợ: 

+ Nhắc HS rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang sau khi tham gia các HĐ, 

+ GVCN/ GVHT chốt cuối, HDV dẫn đầu khi lớp di chuyển, 

+ GVCN chụp và gửi hình hoạt động của lớp trên group PHHS lớp mình và 

group BTC trải nghiệm.  

+ GVCN và GVHT theo dõi sức khỏe của học sinh tham gia chương trình. 

+ Khi tham gia các trò chơi hoặc các hoạt động tập thể: giáo viên trực tiếp 

điều động HS ra khu vực trò chơi theo hiệu lệnh của BTC. 

- Góp ý cho BTC về chương trình trải nghiệm qua đường link google form.  

- 29/12/2022: Chỉ ra về sau khi cha mẹ học sinh đã đón học sinh về hết và 

nhắn tin thông báo vào group BTC. 

 BAN LÃNH ĐẠO 
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ YÊU CẦU DÀNH CHO HỌC SINH 
THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP LIÊN MÔN  

NĂM HỌC 2022 – 2023 

CHỦ ĐỀ: HÀNH TRÌNH DI SẢN MIỀN TRUNG 

1. Hoạt động của học sinh khi tham gia chương trình trải nghiệm (CTTN) 

TT Thời gian Nội dung thực hiện 

1 

Trước ngày 

tham gia 

CTTN 

- Nghe triển khai kế hoạch từ GVCN. Nhận thư ngỏ, gửi xin phép Phụ huynh. 

- Nộp lại bản xác nhận có chữ ký của phụ huynh và kinh phí tham gia cho 

GVCN trước 11g35, ngày 15/11/2022. 

- Lập nhóm theo sự hướng dẫn của GVBM các môn trải nghiệm và báo cho 

GVCN hoặc GVHT được biết. 

- Tuyệt đối không mang các chất gây cháy nổ, các dụng cụ gây nguy hiểm, 

ảnh hưởng sức khỏe, văn hóa, các loại đồ uống có cồn, các chất kích thích. 

- Tham gia các tiết hướng dẫn cách học tập của GVBM tại lớp và ghi chép lại 

để thực hiện sản phẩm. 

- Các nhóm thảo luận, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên như: ghi chép 

kiến thức, hình ảnh,… để thực hiện phiếu ghi chép – thu thông tin theo nhóm 

và làm sản phẩm theo yêu cầu của các môn. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật dụng cá nhân, dụng cụ học tập và sức khỏe cho các ngày 

tham quan: khẩu trang y tế, bút, phụ lục 2, đồ giữ ấm, áo mưa, thuốc cá 

nhân… 

- Tham dự các buổi sinh hoạt nội quy, sinh hoạt các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 của Ban lãnh đạo, GVCN và Công ty Vietravel. 

2 

Tham gia 

CTTN 

(25-

29/12/2022) 

- Mang theo phụ lục 2 để ghi chép kiến thức. Đọc kĩ, thực hiện theo đúng lịch 

trình trong chương trình chi tiết; chấp hành nghiêm túc giờ giấc và mặc 
đúng đồng phục do BTC quy định.  

- 25/12/2022: tập trung tại trường đúng giờ quy định (trước 2,5 tiếng so với giờ 
bay) và theo sự hướng dẫn của GVCN, GV hỗ trợ và hướng dẫn viên du lịch. 

- Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn thường xuyên 
và không tiếp xúc với người ngoài đoàn. 

- Trong quá trình tham gia học tập trải nghiệm luôn đi theo nhóm và ghi nhớ 
tên + số điện thoại của GV và HDV, số xe; mọi việc cần hỗ trợ liên hệ với GV, 

hướng dẫn viên phụ trách lớp mình. 
- Tham gia và học tập nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết, có tính kỉ luật mọi hoạt động. 

Quan sát và hỗ trợ các bạn cùng nhóm/lớp/ đoàn; thực hiện nghiêm túc nhiệm 
vụ được phân công trong nhóm. 

- Tuyệt đối không được sử dụng các chất gây cháy nổ, các dụng cụ gây nguy 
hiểm, ảnh hưởng sức khỏe, các loại đồ uống có cồn, bia, rượu, thuốc lá, các 

chất kích thích. 

- Thông báo chính xác cho CMHS giờ bay về TP.HCM.  
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TT Thời gian Nội dung thực hiện 

3 Sau CTTN 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc.  

- Thực hiện các sản phẩm theo yêu cầu của từng môn học trong chương trình 

trải nghiệm học tập liên môn (không bắt buộc). 

2. Đồng phục quy định 

- Ngày 25/12/2022 hoặc ngày 26/12/2022: Học sinh có mặt tại sân trường THPT Lê Quý Đôn 2,5 

tiếng trước giờ bay và mặc áo đồng phục thể dục hoặc áo lớp. 

- Các ngày tham gia hoạt động trải nghiệm học tập liên môn: Trang phục tự do, lịch sự, phù hợp với 

các địa điểm tham quan, học tập. 

 BAN LÃNH ĐẠO 


