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KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
cấp trung học phổ thông năm học 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 809/KH-BGDĐT ngày 16/9/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp
trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020-2021.
Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch hoạt động như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả chương trình giáo dục an toàn
giao thông (ATGT) và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp
THPT (Cuộc thi).
- Thông qua việc triển khai giảng dạy và Cuộc thi, tổ chức trao đổi rút
kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả trong công tác giáo dục ATGT và bảo đảm trật
tự ATGT cho học sinh khi tham gia giao thông.
II. Các hoạt động
1. Hoạt động 1: Triển khai giảng dạy tài liệu “ATGT cho nụ cười ngày
mai”.
a) Nội dung: Kiến thức ATGT, luật giao thông đường bộ, các kĩ năng
tham gia giao thông an toàn; tăng cường nội dung giáo dục về đội mũ bảo hiểm
và thực hiện luật giao thông đường bộ cho học sinh.
b) Thời gian: Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020, các tiết học trong
khung thời gian của tiết ngoài giờ lên lớp, mỗi trường giảng dạy 02 tiết.
c) Đối tượng: Học sinh khối THPT.
d) Các hình thức tổ chức giảng dạy: Tùy theo tình hình thực tế, nhà
trường có thể tổ chức ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy tập
trung,…
e) Tổ chức thực hiện:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở: Trên cơ sở hình ảnh, tài liệu được
chuyển qua email của các đơn vị, đồng thời được đăng tải trên trang
https://www.honda.com.vn/ các đơn vị chủ động, linh hoạt lựa chọn nội dung,
thời gian, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung ATGT cho học sinh.
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- Công ty Honda Đức Dung Gia Lai: Hỗ trợ tư liệu, hình ảnh minh họa
cho các tiết dạy.
- Sở GDĐT: Tham gia dự giờ, góp ý 02 tiết dạy. Trường THPT Nguyễn
Chí Thanh và Trường THPT Trường Chinh được đề xuất giảng dạy để Sở
GDĐT dự giờ (chi tiết ở Phụ lục đính kèm).
2. Hoạt động 2: Tổ chức Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai”
a) Đối tượng:
Giáo viên cấp THPT, học sinh khối 10 và khối 11 trong toàn tỉnh.
b) Nội dung:
- 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.
c) Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021
(Thể lệ của Cuộc thi sẽ được hướng dẫn bằng văn bản riêng).
III. Đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí
- Đối với hoạt động 1: Các trường THPT trực thuộc Sở chủ động sắp xếp
thời gian, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc giảng dạy và dự giờ.
- Đối với hoạt động 2: Kinh phí do Công ty Honda Việt Nam tài trợ.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc,
liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0966 003573)
để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Vụ GDTrH, Bộ GDĐT;
- Công ty Honda Việt Nam;
- Ban ATGT tỉnh;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

Lê Duy Định

Phụ lục
(Đính kèm Kế hoạch số

/KH-SGDĐT ngày

/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.)

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT GIẢNG DẠY TÀI LIỆU
“AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI” ĐỂ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ GIỜ
Stt

Đơn vị

Tiết

1

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

2

Trường THPT Trường Chinh

Tiết 3
(Buổi sáng)
Tiết 3
(Buổi sáng)

Danh sách này có 02 đơn vị./.

Ngày

Lớp

Tên bài dạy

15/10/2020 11,12 Bài 2. Hệ thống báo hiệu giao
thông đường bộ
19/10/2020
10 Bài 1. Tầm quan trọng của
việc tuân thủ các quy tắc giao
thông đường bộ

Hình thức
dạy học
Tập trung
Tập Trung

