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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 39 /KH-SGD&ĐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 07 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH
Về việc khảo sát việc triển khai giảng dạy võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo
trong trường phổ thông năm học 2018-2019.
Thực hiện Kế hoạch số 1201/KH-SGD&ĐT ngày 17/6/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức tập huấn và giảng dạy võ cổ truyền
trong trường phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ
chức khảo sát việc triển khai giảng dạy Võ cổ truyền Nam Huỳnh Đạo tại các
trường phổ thông năm học 2018-2019.
I. Mục đích:
Khảo sát, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai dạy võ cổ
truyền Nam Huỳnh Đạo trong trường phổ thông năm học 2018-2019 và là cơ sở
cho việc triển khai tổ chức thực hiện những năm tiếp theo.
II. Đối tượng khảo sát, thời gian:
- Trường THCS Vĩnh Phúc: từ 8g30 đến 11g, ngày 10/01/2019.
- Trường THPT Trần Văn Ơn: từ 14g đến 16g ngày 10/01/2019.
III. Thành phần tham gia Đoàn khảo sát gồm:
- 02 cán bộ chuyên viên Sở GD&ĐT;
- 02 võ sư môn phái Võ dân tộc Nam Huỳnh Đạo;
- Trường THPT trên địa bàn huyện Châu Thành, trường THCS Tân Thạch
và THCS Tam Phước cử Tổ trưởng tổ Thể dục hoặc giáo viên dạy võ cổ truyền
tham gia cùng Đoàn khảo sát tại trường THPT Trần Văn Ơn.
- Các trường THCS trên địa bàn thành phố Bến Tre cử Tổ trưởng tổ thể
dục hoặc giáo viên dạy võ cổ truyền tham gia cùng Đoàn khảo sát tại trường
THCS Vĩnh Phúc.
IV. Nội dung khảo sát:
- Dự 01 tiết dạy nội dung võ cổ truyền;
- Báo cáo kết quả triển khai giảng dạy võ cổ truyền của các trường, rút
kinh nghiệm tiết dạy và các vấn đề liên quan khác.
V. Kinh phí:
Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ cho các võ sư môn
phái Nam Huỳnh Đạo.

VI. Tổ chức thực hiện:
- Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch khảo sát các trường THCS và THPT.
- Môn phái Võ dân tộc Nam Huỳnh Đạo cử 02 võ sư tham gia cùng với
Đoàn khảo sát.
- Các Phòng GD&ĐT Thành phố Bến Tre (thông báo trường THCS Vĩnh
Phúc) và trường THPT Trần Văn Ơn chuẩn bị báo cáo, tiết dạy, cử đại diện lãnh
đạo trường và một số giáo viên thể dục có tham gia giảng dạy võ cổ truyền cùng
làm việc với Đoàn; thông báo cử giáo viên tham gia cùng Đoàn khảo sát theo
thời gian và địa điểm nêu trên.
Nơi nhận:
-Môn phái VCT Nam Huỳnh Đạo
(để p/h thực hiện);
-Phòng GD&ĐT Châu Thành, TP Bến Tre (để thực hiện);
-Các trường THPT huyện Châu Thành
(để thực hiện);
-Lưu: VT, GDTrH-TX, Website Sở.
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