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Thực hiện Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm ở 

cấp tiểu học trong CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021. Để thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018), Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm ở cấp 

Tiểu học trong CTGDPT 2018 như sau: 

1. Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong CTGDPT 2018 được triển 

khai thực hiện từ năm học 2020 - 2021  

1.1. Nội dung chương trình Hoạt động trải nghiệm 

- Chương trình Hoạt động trải nghiệm quy định ba mạch nội dung đối với lớp 

1: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng 

đến tự nhiên và bốn mạch nội dung đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5: Hoạt động 

hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên, 

hoạt động hướng nghiệp.  

- CTGDPT 2018 quy định nội dung Hoạt động trải nghiệm tích hợp nội dung 

giáo dục địa phương bao gồm: những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, kinh 

tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp…  

1.2. Các loại hình, quy mô, địa điểm tổ chức Hoạt động trải nghiệm 

- Hoạt động trải nghiệm được thực hiện thông qua bốn loại hình hoạt động 

chủ yếu: Sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt 

động câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ là loại hình tự chọn. 

- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp 

hoặc quy mô trường. 

- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài 

trường học.  

1.3. Kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm 



- Hoạt động trải nghiệm được quy định 105 tiết/năm học. Trong đó: 35 tiết 

sinh hoạt dưới cờ (nhóm lớn, quy mô trường); 35 tiết sinh hoạt lớp (nhóm lớn, quy 

mô lớp học); 35 tiết hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ (quy 

mô lớp học, nhóm lớp học). 

Thời lượng giáo dục của địa phương nằm trong tổng thời lượng thực hiện 

chương trình Hoạt động trải nghiệm, nội dung giáo dục của địa phương được tích 

hợp trong bốn loại hình hoạt động chủ yếu nêu ở mục 1.2.   

- Khuyến khích tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường đối với 

các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần đảm bảo mục tiêu giáo dục và an toàn 

cho học sinh. Ngoài các nội dung của Hoạt động trải nghiệm được quy định trong 

chương trình, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức một số hoạt động giáo dục ngoài 

nhà trường, hoạt động câu lạc bộ (tự chọn) thực hiện ngoài giờ lên lớp theo quy 

định hiện hành của Bộ GDĐT. 

- Căn cứ quy mô và nội dung của từng hoạt động cụ thể việc tổ chức Hoạt 

động trải nghiệm, đặc biệt tổ chức ở quy mô khối lớp, quy mô trường phải có sự  

tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục: các giáo viên chủ nhiệm, 

Tổng phụ trách đội, các giáo viên dạy học môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mĩ thuật, 

Thể chất), Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức chính trị, xã hội, cha mẹ học sinh, 

các nhà tài trợ,…Các hoạt động trải nghiệm được tổ chức ngoài lớp học, ngoài 

trường học khuyến khích cha mẹ học sinh và yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh 

tham gia tổ chức và quản lý cùng giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường. 

1.4. Tài liệu học tập Hoạt động trải nghiệm 

Tài liệu học tập Hoạt động trải nghiệm do Hội đồng quốc gia thẩm định và 

được Bộ trưởng Bộ GDĐT banh hành theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-

BGDĐT ngày 22/12/2017. 

Tài liệu giáo dục của địa phương trong chương trình Hoạt động trải nghiệm 

do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biên soạn và thẩm định theo quy định của Bộ 

GDĐT.  

1.5. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh trong Hoạt động trải nghiệm 

Đánh giá thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban 

hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và các Thông tư Quy 

định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc đánh 

giá kết quả học tập Hoạt động trải nghiệm đối với từng học sinh. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Đối với Phòng GDĐT 

- Xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình và hướng dẫn các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tổ chức thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm. 



- Cử giáo viên tham gia tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lí, giáo viên tiểu 

học về công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức Hoạt động trải nghiệm, thực hiện tích 

hợp nội dung giáo dục của địa phương trong tổ chức Hoạt động trải nghiệm.  

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai Hoạt động trải 

nghiệm, báo cáo tình hình thực hiện Hoạt động trải nghiệm của địa phương với Sở 

Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học. 

2.2. Đối với nhà trường 

- Căn cứ vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và số lượng 

giáo viên của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục phù hợp. Trong 

kế hoạch dạy học, giáo dục của nhà trường phải thể hiện được thời gian, thời điểm, 

địa điểm, giáo viên được phân công để triển khai nội dung chương trình giáo dục 

cho các lớp, khối lớp hoặc toàn trường cụ thể trong một tuần, một tháng, hay một 

học kì. 

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn linh hoạt, sáng 

tạo các phương pháp giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và của 

địa phương nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; tạo điều 

kiện cho học sinh trải nghiệm, suy nghĩ, phân tích thông qua các hoạt động tìm tòi, 

vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có vào đời sống; hình thành và phát triển các 

kĩ năng.. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai 

Hoạt động trải nghiệm; báo cáo tình hình thực hiện Hoạt động trải nghiệm của của 

nhà trường với Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở GDĐT (phòng GDTH-

GDMN) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

Nơi nhận:                              GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                     

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Website Sở;  
- Lưu: VT, GDTH-GDMN.          

 

                                                                                  

                                                                                                             Nguyễn Văn Toàn 
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