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KẾ HOẠCH
Tổ chức học sinh lớp 11 đi trải nghiệm thực tế, tham quan di tích lịch sử
Căn cứ Công văn số 4026/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 01/9/2017 của Bộ GD&ĐT
về việc tăng cường giáo dục KNS cho học sinh;
Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) Quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống (KNS) và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK);
Căn cứ Kế hoạch Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa năm học 2018-2019 của trường THPT Hồng
Lĩnh đã được Sở GDĐT phê duyệt;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Hồng Lĩnh;
Thực hiện chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào TN năm học
2018- 2019 của Đoàn trường THPT Hồng Lĩnh và lập thành tích chào mừng 87
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; Đoàn trường THPT Hồng
Lĩnh tổ chức cho đoàn viên, thanh niên lớp 11 đi trải nghiệm thực tế, tham quan các
di tích lịch sử với kế hoạch như sau:
I. Mục Đích, yêu Cầu
1. Mục Đích
a) Góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức;
hình thành thói quen, ý thức tốt nhằm hoàn thiện nhân cách học sinh. Nâng cao
hiểu biết về giá trị truyền thống của dân tộc;
b) Tạo điều kiện để học sinh giao lưu, học hỏi, tiếp thu giá trị văn hóa, nâng
cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Bồi
dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.;
c) Đưa học sinh đến tham quan các di tích lịch sử để học sinh có kiến thức
thực tế về địa phương, qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước; Xây dựng
khối đoàn kết trong lớp, tăng cường sự giao lưu giữa các học sinh trong trường.
2. Yêu Cầu
- Hoạt động trải nghiệm thực tế, tham quan di tích lịch sử để gây hứng thú cho
học sinh nhằm mang lại hiệu quả cao trên tinh thần giáo dục tốt kỹ năng sống và
giá trị sống cho học sinh.

- Tổ chức đảm bảo an toàn, có ý nghĩa, có tính giáo dục cao; Đảm bảo lộ trình
và thời gian đi theo dự kiến.
- Học sinh tham gia tự nguyện (có đơn) và được sự đồng ý của cha mẹ học
sinh (cho ý kiến cuối đơn của học sinh);
- Được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm lớp và hội trưởng cha mẹ học sinh.
II. Địa Điểm - Thời Gian - Kinh Phí
1. Địa điểm tham quan:
Khu lưu niệm Tổng bí thư Trần Phú(Đức Thọ)- Ngã ba Đồng Lộc(Can Lộc)Khu lưu niệm Tổng bí thư Hà Huy Tập(Cẩm Xuyên)- Cánh đồng Nôi(Cẩm Xuyên).
2. Thời gian: Ngày 16 tháng 12 năm 2018
- Xuất phát ở trường THPT Hồng Lĩnh lúc 6h15.
- Nghỉ ăn trưa tại điểm Ngã ba Đồng Lộc.
- Dự kiến kết thúc chuyến tham quan về đến trường THPT Hồng Lĩnh lúc
16h30phút.
3.Thành phần:
- Hs khối 11 ( khối 12 nếu có nguyện vọng thì đăng kí riêng).
- BGH, BCH Đoàn trường, Đội xung kích, GVCN các lớp khối 11 và đại diện
hội cha mẹ học sinh các lớp khối 11.
4. Kinh phí:
- Kinh phí thuê phương tiện đi lại và ăn uống của học sinh: Do học sinh đóng
góp và các lớp tự xin tài trợ. Quản lý kinh phí và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
do Hội cha mẹ học sinh lớp thực hiện.
- Kinh phí liên hệ các địa điểm, đi tiền trạm; mua hương hoa, bồi dưỡng hướng
dẫn viên: Đoàn trường thực hiện (kinh phí các lớp đóng góp quỹ hoạt động trải
nghiệm sáng tạo).
III. Tổ chức thực hiện:
1. Giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch cho học sinh và hướng dẫn học
sinh viết đơn đăng ký đi tham quan. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Ban đại
diện cha mẹ học sinh thực hiện:
- Nhận đơn của học sinh trước 8/12/2018.
- Tổ chức thuê phương tiện trước 15/12/2017.
- Tổ chức kế hoạch hậu cần 15/10/2017.
2. Đoàn trường:

- Tổ chức họp cán sự các lớp để nắm bắt nguyện vọng của học sinh trước
3/12/2018.
- Tổ chức liên hệ các địa điểm tham quan (Trước 9/12/2018).
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, Ban tổ chức và chỉ đạo.
- Tổ chức các lớp tham quan an toàn và có ý nghĩa giáo dục cao.
3. Nhà trường:
- Phối hợp với đoàn trường, hội cha mẹ học sinh để tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, văn phòng thực hiện.
- Ra quyết định về Ban tổ chức đưa học sinh tham quan.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- GVCN các lớp 11;
- BCH Đoàn trường;
- Lưu ở VP.
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