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Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ 

động tiếp cận và vận dụng mục tiêu của hoạt động trải nghiệm theo Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với từng cấp học, bậc học, đa dạng hóa 

các hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động như: tổ chức các câu lạc bộ, 

chương trình ngoại khóa, diễn đàn, tổ chức cho học sinh đi đến các làng nghề 

truyền thống, các cơ sở sản xuất, đưa học sinh đi tham quan, dã ngoại đến các 

khu di tích, lưu niệm, các địa chỉ cách mạng, hay chính trong không gian lớp 

học truyền thống, các em đã được tương tác, làm việc nhóm, quan sát, thể 

nghiệm, báo cáo sản phẩm,... theo từng nội dung, yêu cầu tiết học, môn học. 

Những hoạt động đó đã đưa các em thoát khỏi mô hình lớp học truyền thống 

với lối truyền thụ kiến thức một chiều, để tiếp xúc một cách sinh động, chân 

thực từ những hoạt động mà bản thân được trải nghiệm. Các em đã trực tiếp 

giải quyết các tình huống đặt ra từ thực tế từ việc vận dụng những tri thức trong 

sách vở và qua quá trình tìm hiểu từ đời sống hiện thực xung quanh,... 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động giáo dục trải nghiệm ở 

các nhà trường vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế và đặc biệt còn tiềm ẩn 

nguy cơ mất an toàn cho học sinh.  

Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và 

Đào tạo cũng như tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham 

gia các hoạt động trải nghiệm (như hoạt động dã ngoại, tham quan, ngoại khóa, 

…) tránh tối đa những rủi ro có thể xảy ra đối với học sinh trong quá trình tham 

gia hoạt động. Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm 

chính các vấn đề liên quan đến việc cho học sinh tham gia các hoạt động dã 
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ngoại, tham quan, ngoại khóa bên ngoài nhà trường. Đồng thời người đứng đầu 

các cơ sở giáo dục là trưởng Ban Tổ chức các chuyến đi hoặc có văn bản ủy 

quyền khi cần thiết. 

- Các chuyến đi phải gắn với hoạt động giáo dục theo yêu cầu của từng 

cấp học trong nhà trường; kết hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh... 

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng thành viên;  

- Nếu có hợp đồng dịch vụ với các đơn vị lữ hành phải có điều khoản rõ 

ràng về trách nhiệm đảm bảo về an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh;  

- Có biên bản họp và thống nhất với Ban đại diện Cha mẹ học sinh các 

nội dung liên quan đến chuyến đi (kinh phí, địa điểm...), phiếu lấy ý kiến phụ 

huynh xác nhận đăng ký tham gia chuyến đi ngoại khóa của trường; 

- Nghiêm cấm trong giáo viên, học sinh, học viên có những hoạt động tự 

phát không được sự đồng ý của hiệu trưởng, lãnh đạo đơn vị mà tổ chức cho 

học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm. 

2. Trước khi tổ chức chuyến đi, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh về các nguy hiểm có thể gặp phải 

như: tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đuối nước và các nguy cơ có thể 

gây tai nạn thương tích khác khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại 

để học sinh nâng cao ý thức tuân thủ nội quy. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
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