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V/v giới thiệu tài liệu Tổ chức hoạt
động trải nghiệm phát triển năng
lực cho học sinh trong môn KHTN

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường THPT: Vĩnh Tường, Hòa An, Cây Dương.
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong
chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018. Hoạt động này do nhà giáo dục định
hướng, thiết kế và hướng dẫn học sinh thực hiện, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực
tế, thể nghiệm cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng
hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc
giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp
với lứa tuổi; thông qua đó, học sinh được đánh giá và tự đánh giá về năng lực, sở
trường, hứng thú liên quan đến nghề nghiệp, làm cơ sở để tự lựa chọn cho mình ngành
nghề phù hợp và rèn luyện phẩm chất, năng lực để thích ứng với nghề nghiệp tương
lai.
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021, trong đó chú
trọng vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, đặc biệt là việc tổ chức
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để rèn luyện phẩm chất và phát triển năng lực người
học (chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018). Để giúp giáo
viên và học sinh có nguồn tư liệu tham khảo hay về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và
học sinh cấp trung học cơ sở tài liệu tham khảo “Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong
môn Khoa học tự nhiên phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở”, cụ thể
như sau:
1. Nội dung của tài liệu
Nội dung của tài liệu tham khảo tập trung hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động
trải nghiệm trong môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) theo chương trình
giáo dục phổ thông 2018, cụ thể, tài liệu gồm có 3 phần chính:
- Một: Dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS (theo CT GDPT 2018);
- Hai: Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Khoa học tự nhiên ở trường THCS;
- Ba: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo các chủ đề của môn Khoa
học tự nhiên trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Chủ đề Năng lượng và sự
biến đổi, chủ đề Vật sống, chủ đề Chất và sự biến đổi của chất, chủ đề Trái đất và bầu
trời.
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2. Nhà xuất bản và nhóm tác giả
Sách do nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh xuất bản – Đơn vị đào
tạo trực tiếp giáo viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Chương trình Giáo
dục phổ thông 2018.
Tập thể tác giả là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo giáo viên,
đặc biệt, các tác giả là giảng viên sư phạm chủ chốt của Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí
Minh tham gia đào tạo trực tiếp giáo viên môn Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học,
Sinh học) của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Chương trình Giáo dục
phổ thông 2018.
Sách tham khảo là tài liệu hay để cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên tham khảo
trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh THCS. Các đơn vị giới thiệu
bộ sách trên đến toàn thể giáo viên và học sinh THCS của đơn vị; đồng thời có thể tạo
điều kiện trang bị cho thư viện của nhà trường để làm tài liệu tham khảo cho giáo viên
và học sinh.
Các Trường THPT (như kính gửi) và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố có nhu cầu mua sách, tổng hợp số lượng đăng ký mua sách của giáo viên
và học sinh (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email:
longdm@haugiang.edu.vn) trước 10 giờ 00, ngày 13/11/2020.
* Lưu ý: Việc đăng ký mua sách của giáo viên và học sinh phải thực hiện trên tinh thần tự
nguyện, các đơn vị không được ép buộc giáo viên và học sinh mua sách./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, P3.
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