CHỦ ĐỀ DẠY HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2021 - 2022
Nhằm định hướng hoạt động giáo dục theo các tiêu chí:
1. Học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, hướng đến cộng đồng;
2. Học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ và kỹ năng Tin học;
3. Học sinh được trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản;
4. Học sinh biết giữ gìn sức khỏe và tập luyện TDTT;
5. Học sinh có cơ hội giao lưu quốc tế.
Trong năm học 2021-2022, trường THPT Dương Văn Thì sẽ thực hiện các Chương trình giáo dục nhà trường và các chủ đề dạy học như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHÍNH KHÓA

Thực hiện theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

B. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BUỔI 2
B.1. Tăng từ 6-8 tiết tổng cộng cho các môn: Văn, Toán, Lý/Sử, Hóa/Địa, Tiếng Anh,… tùy theo khối và Ban đối với khối 11, 12
Bồi dưỡng HSG khối 11,12 bắt đầu từ 15/8.
Khối 10 sau khi HS nhập học 1 tháng.

B.2. Phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HSG, Olympic

B.3. Tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, PCCC, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, các chuyên đề bộ môn,…
B.4. Tổ chức các Câu lạc bộ trong nhà trường:
Văn nghệ (Aerobic/Cheerleading/Võ nhạc; nhạc cụ; múa/hát); Em yêu
Thư viện; Nghiên cứu khoa học (Lý/Hóa/Sinh); Truyền thông/Nhiếp
ảnh; Tiếng Anh; TDTT (Bóng rổ/Bóng chuyền/Bóng đá); CLB Văn học

Thời gian bắt đầu theo lịch của CLB

C. CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Dạy Tin học theo chuẩn quốc tế (đào tạo Tin học MOS -Microsoft
Office Specialist)

HS khối 10, 11, 12

Triển khai từ đầu năm học

Phụ huynh có đơn đăng ký,
đóng tiền theo thỏa thuận

15.000đ/tiết

2. Dạy tiếng Anh với người nước ngoài

HS khối 10, 11

Triển khai từ đầu năm học

Phụ huynh có đơn đăng ký,
đóng tiền theo thỏa thuận

25.000đ/tiết

3. Dạy bổ sung ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn

HS khối 10, 11

Triển khai từ đầu năm học

Phụ huynh có đơn đăng ký,
miễn học phí

PH hỗ trợ tiền QL
50.000đ/tháng

4. Dạy bổ sung ngoại ngữ 2 - tiếng Nhật

HS khối 10, 11

Triển khai từ đầu năm học

Phụ huynh có đơn đăng ký,
đóng tiền theo thỏa thuận

15.000đ/tiết

5. Chương trình STEM

HS khối 10, 11

Triển khai từ đầu năm học

Phụ huynh có đơn đăng ký,
đóng tiền theo thỏa thuận

200.000đ/tháng

6. Chương trình Tư vấn tâm lý , giáo dục kỹ năng sống

HS khối 10, 11

Học 6 chuyên đề, mỗi chuyên đề
2 tiết

XHH

50.000đ/chuyên đề

D. CÁC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN, NGOẠI KHÓA
1. Trải nghiệm 01 ngày làm nông dân tại Khu sinh thái Long Phước

Sau thi HK1

Nguồn XHH

Tổ Sinh, Công nghệ
xây dựng KH

Tháng 12/2021, 01/2022

Nguồn XHH

Nhà trường

Sau khi thi HKI

Nguồn XHH

Tổ Sử, Địa, GDCD

Sau thi HKI hoặc Hè 2022

Nguồn XHH

BGH phụ trách

Học sinh đăng ký

Sau khi thi HKI

Nguồn XHH

Tổ Văn, Sử

HS đăng ký

Sau thi giữa HKI

Nguồn XHH

Học sinh khối 11

Tháng 1/2022

Nguồn XHH

CLB Khoa học

Tháng 12/2021

Kinh phí trường

Tổ Vật lý

Kinh phí

Phụ trách chính

HS đăng ký

2. Chương trình trải nghiệm các hoạt động tập thể, giao lưu tại khu du
Học sinh khối 10, 11,
lịch Phan Thiết (khối 10, 11), Đà Lạt (khối 12)
12
3. Chương trình tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, bảo tàng, ...tại Trung
Học sinh đăng ký
tâm Thành phố
5. Chương trình tham quan, học tập tại Đài Loan (dự kiến kinh phí 10-12
Học sinh đăng ký
triệu/7 ngày; New Zealand (kinh phí dự kiến 2.400USD/10 ngày), Hàn
quốc, Nhật Bản (1.000 USD/7 ngày).

E. TRẢI NGHIỆM CÁC TIẾT HỌC NGOÀI LỚP HỌC/ NHÀ TRƯỜNG
1. Chương trình một ngày làm Chiến sĩ Biệt động Sài gòn
2. Tìm hiểu đời sống động vật tại Thảo Cầm Viên

3. Sản xuất nước trái cây lên men, làm yaourt
5. Thiết kế máy sạc sin điện thoại thông qua hoạt động đạp xe tạo năng
lượng điện

Tổ Sinh, Công nghệ
biên soạn nội dung bài
học
Tổ Sinh, Công nghệ
biên soạn nội dung bài
học

F. CHỦ ĐỀ THEO THÁNG
Nội dung

Đối tượng

Tháng 9: Chủ đề: Thanh niên với Văn hoá học đường thân thiện, lành mạnh, an toàn và CNH-HĐH
1. Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể: nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nội
qui, chiến lược phát triển nhà trường, điều tra cơ bản học sinh, …; Tập
đội ngũ chuẩn bị đón chào năm học mới. Học hát Quốc ca, tập luyện các
tiết mục văn nghệ.Chụp hình thẻ HS.

Toàn thể học sinh

Tuần đầu nhập học

Nguồn kinh phí ngân sách

BGH,
GVCN,TLTN

2. Ổn định nề nếp, cơ cấu tổ chức lớp. Giới thiệu các chương trình nhà
trường.
3. Lao động vệ sinh đón chào năm học mới; Tập dợt đội ngũ chuẩn bị
cho khai giảng; Văn nghệ chào mừng năm học mới.

Toàn thể học sinh

Tuần đầu nhập học

Nguồn kinh phí ngân sách

BGH, CĐGV,
TLTN, BCH Đoàn

Toàn thể học sinh,
GV

Đầu tháng 9

Nguồn kinh phí ngân sách

GVCN, BTC

4. Trang trí lớp học; Lễ khai giảng

Toàn thể học sinh

Theo lịch của Sở

Nguồn kinh phí ngân sách

GVCN, TLTN, Cô
Hồng, Cô Trâm

5. Tuyên truyền thực hiện về Luật ATGT, Luật PCCC, Luật VSATTP,…

Toàn thể học sinh

Tuần 2,3

Nguồn kinh phí ngân sách

6. Khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh.

Toàn thể học sinh

Dự kiến sau khi học sinh đi
học lại

Nguồn kinh phí BHYT, XHH

SH dưới cờ, tài liệu
thư viện

7. NGLL: Tháng ATGT- Triển khai ký cam kết ATGT

Toàn thể học sinhPHHS

Tuần 2,3

Nguồn kinh phí ngân sách

8. NGLL: Xây dựng nếp sống văn minh, nói không với rác thải nhựa;
học cách phân loại rác

Toàn thể học sinh

Tuần 4

Kinh phí Buổi 2

GVCN,TLTN

Chuyên đề 1: Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
BCV: Công an Quận 9

Toàn thể học sinh

Tháng 1/2022

Nguồn Kinh phí buổi 2

Mời BCV

Nguồn kinh phí ngân sách

Mời BCV

Tháng 10. Chủ đề: Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
1.Giáo dục kỹ năng sống về quan hệ tình bạn, tình yêu và gia đình.

Toàn thể học sinh

3. Kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
4. NGLL: Thanh niên với tình bạn, tình yêu, gia đình
Chuyên đề 2: Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên.
BCV: Bs Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản

Toàn thể học sinh
Toàn thể học sinh

Sinh hoạt dưới cờ 19/10/2021
Sinh hoạt chủ nhiệm

Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách

Toàn thể học sinh

Sinh hoạt chủ nhiệm

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Toàn thể học sinh

Sinh hoạt dưới cờ

Nguồn kinh phí buổi 2

HS

Từ 16/11/2021

Nguồn kinh phí ngân sách,
Buổi 2

TLTN, CĐGV

Tiết 1,2 - sáng 09/11/2021

Nguồn kinh phí ngân sách

Tổ GDCD

Chuyên đề 3: Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói
không với bạo lực học đường ”.

Tháng 11. Chủ đề: Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
1. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam; Thi
Toàn thể học sinh
văn nghệ.
2. Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt
Toàn thể học sinh
là Ngày Pháp luật) được tổ chức hằng năm vào ngày 09/11.
3. NGLL: Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong văn hóa học đường

Toàn thể học sinh

SHDC sáng 02/11/2021

Nguồn kinh phí ngân sách

TLTN, CĐGV

Chuyên đề 4: Văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp trong văn hóa
học đường

Toàn thể học sinh

Tuần 3

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Chuyên đề 5: Giáo dục Kỹ năng sống: Phòng chống cháy, nổ. Kỹ năng
thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ

Toàn thể học sinh

Tuần 4

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Tuần 1 tháng 12

Nguồn kinh phí ngân sách

Tuần 3 tháng 12

Nguồn kinh phí ngân sách

Tháng 12. Chủ đề: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Toàn thể HS
1. Truyền thông về công tác phòng chống tệ nạn xã hội
2. Hoạt động chào mừng 22-12; Giao lưu với giáo viên, nhân viên là bộ
Toàn thể HS
đội xuất ngũ; triển lãm bộ tranh ảnh về truyền thống đấu tranh của dân
tộc.
3. Diễn đàn “Nghe thanh niên nói - Nói thanh niên nghe” giữa Cấp ủy Toàn thể HS
Ban Giám hiệu nhà trường và học sinh
Chuyên đề 6: Kế hoạch GD kỹ năng sống “kỹ năng phòng chống Ma
Toàn thể học sinh
túy” Tìm hiểu tác hại của Ma túy và các chất gây nghiện – Báo cáo
viên CA Phường TNP A
Chuyên đề 7: Vấn đề giáo dục hướng nghiệp cho học sinh qua tham
Khối 11, 12
vấn nghề
NGLL: Tìm hiểu ngành nghề theo năng lực bản thân
Khối 10, 11, 12
Tháng 01/2021. Chủ đề: Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Toàn thể học sinh
1. Hoạt động chào mừng ngày truyền thống sinh viên học sinh 9/1.

Tuần 2 tháng 12
Tuần 1 tháng 12

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Tuần 2 tháng 12

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Tuần 2 tháng 12

Nguồn kinh phí buổi 2
Nguôn kinh phí ngân sách

Toàn thể học sinh
NGLL: Giáo dục môi trường văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
Chuyên đề 8: GD kỹ năng sống “kỹ năng kiềm chế cảm xúc của bản
Toàn thể học sinh
thân”
Tháng 02/2021. Chủ đề: Thanh niên với lý tưởng cách mạng.
Toàn thể học sinh
1. Chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2
2. Tổ chức các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn
HS NCKH
đề thực tiễn
3. Hoạt động chăm lo tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều
Toàn trường
kiện “vui tết xum vầy ”.
4. Chương trình Mừng Đảng, Mừng Xuân. Thực hiện tết trồng cây, chăm
Toàn trường
sóc hoa kiểng khuôn viên nhà trường
Trải nghiệm sáng tạo: Tham quan, tìm hiểu quy trình xử lý nước tại
BCS các lớp
nhà máy nước Thủ Đức
Tháng 3. Chủ đề: Thanh niên với hành động của tuổi trẻ trường học và vấn đề lập nghiệp.
1. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 08/3; ngày 26/3; Thi
Toàn thể học sinh
đấu thể thao; Thi các trò chơi dân gian.
2. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
Khối 11, 12
3. Ngày Hội Hướng nghiệp của các trường ĐH
4. Chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam
Tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp “Hiểu đúng mình, chọn
đúng nghề, sáng tương lai” và chuỗi hoạt động tham quan các
trường Đại học, Cao đẳng cho học sinh.
3. Hoạt động hướng nghiệp: tham quan, tìm hiểu ngành nghề tại một số
doanh nghiệp, trường ĐH

Nguồn kinh phí buổi 2
Cuối tháng 01/2022

Nguồn kinh phí buổi 2

Mời BCV

Nguồn kinh phí ngân sách
tháng 2

Nguồn kinh phí buổi 2

Tháng 1

Vận động XHH

Tháng 1

Nguồn kinh phí buổi 2

Tháng 2

Nguồn kinh phí bản ngữ

Khối 12

Tuần 2 tháng 3

Toàn thể học sinh

Tuần 3 tháng 3

Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách và
XHH
Vận động XHH

Khối 11

Trong tháng 3

Nguồn XHH và buổi 2

Học sinh đăng ký

Từ tháng 10 đến tháng 3

Nguồn kinh phí buổi 2 + PH
tài trợ + Các trường ĐH hỗ trợ

Tuần 1 tháng 3

Theo lịch các Tổ CM

Tháng 4. Chủ đề: Thanh niên với hoà bình hữu nghị và hợp tác.
1. Giỗ Tổ Hùng Vương
NGLL: Hoạt cảnh Hùng Vương

Toàn thể học sinh
Toàn thể học sinh

Chuyên đề 9: Tìm hiểu di tích Đền Hùng -Quận 9

Học sinh tiêu biểu

Tháng 4/2022

Nguồn kinh phí buổi 2

2. Phát động các hoạt động chào mừng ngày giải phóng đất nước
3. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế

Toàn thể học sinh
Toàn thể học sinh

Tháng 4/2022
Tháng 4/2022

Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí buổi 2

Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách
Tổ Sử, Văn phụ
trách KH

Tháng 5.Chủ đề: Thanh niên với Bác Hồ
1. Phát động phong trào “Học tập tấm gương Đạo đức HCM”. Tuyên
dương HS tiêu biểu làm theo lời BÁC
2. Truyền thông phòng chống đuối nước mùa hè;
3. Dọn dẹp vệ sinh cuối năm

Toàn thể học sinh

NGLL: Kể chuyện Bác Hồ

Toàn thể học sinh
Toàn thể học sinh
Toàn thể học sinh

Tháng 6,7 : Chủ đề Thanh niên với mùa hè tình nguyện.
1. Tổ chức cho học sinh tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ

Học sinh đăng ký
Học sinh tình nguyện

2. Kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ

Nguồn kinh phí ngân sách
8 Tuần đầu HK2
Cuối tháng 5/2022
Cuối tháng 5/2022
Tháng 6/2022

Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn kinh phí ngân sách
Nguồn ngân sách

Tháng 6/2022

Nguồn ngân sách

Viếng nghĩa trang liệt
sĩ Quận 9

G. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CLB, VĂN NGHỆ, HỌC THUẬT, KỸ NĂNG SỐNG
1. Trải nghiệm các hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường ĐH

CLB NCKH

Theo lịch các Tổ CM

2. CLB Văn nghệ (múa, hát, cheerleading, aerobic, ...)

HS đăng ký

Bắt đầu từ tháng 10

3. CLB Khoa học (Toán - Lý-Sinh-Hóa)

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

4. CLB TDTT (bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, võ thuật,...)

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

5. CLB "Em yêu thư viện"

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

6. CLB Văn học

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

7. CLB Tiếng Anh

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

8. CLB Kỹ năng sống

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

Nguồn kinh phí buổi 2

9. CLB truyền thông (nhiếp ảnh)

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

Nguồn kinh phí buổi 2

10. CLB "Khéo tay hay làm"

HS đăng ký

Hoạt động theo lịch của CLB

Nguồn kinh phí buổi 2

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nguồn kinh phí buổi 2
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH
Nguồn kinh phí buổi 2, vận
động XHH

Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện
Các Tổ CM theo
phân công thực hiện

Tổ Công nghệ

