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KẾ HOẠCH
Hoạt động trải nghiệm thực tế
tại Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của BGDĐT
về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm
tra, đánh giá;
Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 của Trường THPT
Bình Khánh và thực hiện kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn của nhà trường;
Căn cứ nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tiễn của nhà trường, tổ Sinh
xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế tại Khu dự trữ Sinh
quyển rừng ngập mặn Cần Giờ năm học 2020 - 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục năm học, kế hoạch chuyên môn
của nhà trường năm học 2020-2021 và phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực”.
- Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động GDNGLL.
- Đưa học sinh đến tham quan, học tập môi trường thiên nhiên để học sinh
có kiến thức thực tiễn từ các nội dung lí thuyết trong sách vở, góp phần giáo dục
lòng yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường bảo vệ rừng tài nguyên quý giá của địa
phương của cả thế giới.
- Xây dựng khối đoàn kết trong lớp, tăng cường sự giao lưu giữa các học
sinh trong trường.
II. THÀNH PHẦN – ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN – KINH PHÍ
1. Thành phần:
- Ban lãnh đạo nhà trường.
- Trợ lý thanh niên.
- Giáo viên tổ bộ môn Sinh-Tâm lí.
- Giáo viên chủ nhiệm; nhân viên y tế.
- Toàn bộ học sinh khối 11 năm học 2020 – 2021.
2. Địa điểm
- Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
3.Thời gian
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- Thứ 7 ngày 14/11/2020 (dự kiến)
4. Kinh phí
- Trích từ nguồn kinh phí buổi hai và cha mẹ học sinh đóng góp
5.Rủi ro
- HS không tham gia được: Cho các em học tập tại trường theo nội dung
chuẩn kiến thức
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
1. Thời gian:
- Giáo viên, học sinh có mặt tập trung tại sân trường lúc 7 giờ 00 phút.
- Đoàn xe xuất phát lúc 7 giờ 15 phút.
2. Hoạt động tại Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.
- Tập trung cho học sinh di chuyển bằng đường bộ vào khu dự trữ sinh
quyển.
- Tham quan toàn bộ khu dự trữ và nghe Ban quản lý thuyết minh.
- Học sinh quan sát, ghi chép, chụp ảnh làm tư liệu viết bài thu hoạch.
3. Kết thúc:
- Học sinh di chuyển về trường.
- Học sinh các lớp nộp bài thu hoạch cho giáo viên giảng dạy môn học của
mình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình chuyến đi.
- Phương tiện ô tô: Phó Hiệu trưởng nhà trường liên hệ thuê xe đi lại.
- Quán triệt nhắc nhở HS mục đích, yêu cầu chuyến đi: Hiệu trưởng,
TLTN, GVCN.
- Công tác liên hệ BQL Căn cứ Rừng Sác, tổ chức tập trung học sinh: Trợ
lý thanh niên & TTCM.
- Dụng cụ, thuốc men y tế: Nhân viên y tế trường.
- Nước uống (mỗi xe 1 bình 20 lít): nhà trường chuẩn bị.
- Phân danh sách theo xe: PHT phụ trách CSVC, Trợ lý thanh niên.
- Đồng phục học sinh: học sinh mặc đồng phục TDTT.
- Giáo viên tổ bộ môn: Sinh –Tâm lí: chuẩn bị câu hỏi bài thu hoạch.
2. Thời gian thực hiện:
- Ngày 8/9/2020: Xây dựng kế hoạch trình ban lãnh đạo duyệt.
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- Ngày 02/11/2020: Triển khai kế hoạch đến các lớp khối 11.
- Ngày 05/11/2020: Liên hệ BQL khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn
Cần Giờ về chuyến đi.
- Từ ngày 05/11 – 11/11/2020: Tổng hợp danh sách, phân xe, xây dựng nội
dung tham quan học tập, bài thu hoạch.
- Ngày 14/11/2020: Thực hiện kế hoạch.
- Ngày 16/11/2020: Họp rút kinh nghiệm chuyến đi.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm tìm hiểu khu
dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ năm học 2020 - 2021 của Tổ Sinh.
Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo nhà trường;
- BQL Khu căn cứ Rừng Sác;
- GVCN khối 11;
- Trợ lí thanh niên.

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Bùi Thị Kim Vui
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