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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019 – 2020
Thực hiện Kế hoạch số 541/KH-BGDĐT, ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT)
cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2019 - 2020,
Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và
cấp THPT năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mở rộng việc triển khai chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày
mai” dành cho học sinh cấp THCS;
- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình giáo
dục ATGT trong trường học và hội thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THPT;
- Thông qua việc triển khai giảng dạy và Hội thi, tổ chức trao đổi kinh
nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và đảm bảo trật tự
ATGT cho học sinh THCS và THPT khi tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG
- Tổ chức tập huấn và hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ
cười ngày mai” cho cán bộ, giáo viên cấp THCS.
- Triển khai dạy học chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày
mai” cấp THCS.
- Bổ sung, cập nhật tài liệu giáo dục “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THPT.
- Tham gia cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1. Hoạt động 1. Tổ chức tập huấn giáo viên hướng dẫn thực hiện tài
liệu dạy học “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho cấp THCS
a) Nội dung
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên thực hiện tài liệu “ATGT cho nụ
cười ngày mai” dành cho cấp THCS.
- Trao đổi thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo dục ATGT.
b) Thành phần
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Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phụ trách công tác
giáo dục ATGT, lãnh đạo các trường THCS và giáo viên cốt cán giảng dạy nội
dung giáo dục ATGT cấp THCS.
c) Địa điểm và thời gian các lớp tập huấn theo văn bản tập huấn (đã thực
hiện trong tháng 8/2019).
2. Hoạt động 2. Triển khai giảng dạy tài liệu “ATGT cho nụ cười
ngày mai” cấp THCS và THPT
a) Nội dung
- Triển khai giảng dạy tài liệu “ATGT cho nụ cười ngày mai” tại tất cả
các trường THCS và THPT trên toàn tỉnh.
b) Tổ chức triển khai
- Trên cơ sở tài liệu được cấp phát và được chuyển về các đơn vị theo địa
chỉ email, đồng thời được đăng tải trên trang:
+ Giáo trình cấp THCS:
https://drive.google.com/open?id=1LsXLUxFn9eAwbyKGYH5A5c5AZ
Ol2j83w.
+ Giáo trình cấp THPT:
http://www.mediafire.com/file/k7xx8b9lwf8a64l/Tai_lieu_giang_day_mi
nh_hoa_ATGT_THPT_2017-2018.rar/file.
Các đơn vị chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung, thời gian, hình thức tổ
chức dạy học nội dung giáo dục ATGT cho học sinh cấp THCS và THPT phù
hợp với điều kiện của đơn vị.
- Các hình thức tổ chức giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho nụ cười
ngày mai có thể lựa chọn: tổ chức ngoại khóa, tổ chức hoạt động trải nghiệm
sáng tạo, tổ chức dạy thành tiết học trong khung thời gian của các tiết ngoài giờ
lên lớp.
- Phương pháp giảng dạy thực hiện theo Công văn của Bộ GD&ĐT:
+ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng
dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh
giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung
tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
+ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2018 về việc hướng
dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát
triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.
c) Địa điểm và thời gian (thực hiện trong tháng 9-10/2019, tại các cơ sở
giáo dục).
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3. Hoạt động 3. Tham gia cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”:
a) Đối tượng dự thi
- Đối với cấp THCS: toàn bộ học sinh và giáo viên các trường trong cấp học.
- Đối với cấp THPT: toàn bộ học sinh khối 10,11 và giáo viên các trường
THPT.
b) Nội dung cuộc thi
- Đối với học sinh: Kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, các kĩ
năng tham gia giao thông an toàn.
- Đối với giáo viên: Kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, xây
dựng kế hoạch bài dạy; dạy thử nghiệm bài đã xây dựng kế hoạch.
c) Thời gian tổ chức cuộc thi: dự kiến từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020
(cách thức, thể lệ cụ thể của cuộc thi sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tổ chức tập huấn các nội dung trên đến tất cả giáo viên giảng dạy nội
dung giáo dục ATGT của các trường THCS.
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai giảng dạy nội dung giáo dục
ATGT đối với các trường THPT đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thiết thực.
- Tổ chức phát động cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”; nhận đề thi
từ Ban tổ chức cuộc thi và chuyển về phòng GDĐT và các trường THPT; nhận
bài thi từ các phòng GDĐT và các trường THPT, niêm phong và bàn giao cho
Honda Việt Nam để gửi về Bộ GDĐT đúng thời hạn; công bố danh sách giáo
viên và học sinh đoạt giải; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân đoạt giải tham gia
dự thi vòng 2 và lễ tổng kết, trao giải. Đề xuất lãnh đạo Sở GD&ĐT, Ban ATGT
tỉnh khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải cao trong cuộc thi vào tháng
6/2020.
- Phối hợp với Ban ATGT tỉnh và Head Thảo Ái trong việc tập huấn giáo
viên và tổ chức cuộc thi.
2. Phòng giáo dục và đào tạo
- Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ, đúng thành phần của
lớp tập huấn giáo viên cấp THCS.
- Triển khai giảng dạy nội dung giáo dục an ATGT trong trường THCS từ
năm học 2019-2020.
- Tổ chức hưởng ứng cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”; nhận đề thi
từ Sở GD&ĐT và chuyển về các trường THCS; nhận bài thi từ các trường, niêm
phong và bàn giao cho Sở GD&ĐT.
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3. Trường THPT, THCS&THPT và các TT GDNN-GDTX
- Tiếp tục triển khai giảng dạy nội dung giáo dục ATGT đảm bảo chất
lượng, hiệu quả và thiết thực.
- Tổ chức hưởng ứng cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”; nhận đề thi
từ Sở GD&ĐT và chuyển tới giáo viên, học sinh khối 10,11; thu bài thi và bàn
giao cho Sở GD&ĐT.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và
cấp THPT năm học 2019-2020. Các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nội dung
của Kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian qui định và báo cáo
kết quả thực hiện về Sở GD&ĐT qua Phòng Tổ chức cán bộ-Chính trị, tư tưởng
(qua địa chỉ email:ctttsgd@quangtri.gov.vn) trước ngày 10/6/2020./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT;

- Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDTrH-GDTX;
- Các phòng GDĐT, TT GDNN-GDTX huyện, TX, TP;

- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCB-CTTT.

Người ký: Mai Huy Phương
Email:
maihuyphuong@quangtri.g
ov.vn
Cơ quan: Sở giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh Quảng Trị
Chức vụ: Phó Giám đốc
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