UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/KH-SGDĐT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v tổ chức giao lưu "Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn
cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019"
Căn cứ Công văn số 5511/BGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 12 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an
toàn cấp tiểu học tại các tỉnh, thành phố;
Để hoạt động giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn tại các các trường
tiểu học đạt kết quả và có ý nghĩa thiết thực, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối
hợp Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GDĐT, Công ty TOYOTA Việt Nam và Ban An
toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức giao lưu "Giáo dục kĩ năng tham gia giao
thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019", như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và học
sinh trong việc giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn trong các trường tiểu học.
- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và học sinh được giao
lưu, học tập kinh nghiệm kĩ năng tham gia giao thông an toàn giữa các đơn vị.
- Học sinh tiểu học được củng cố và hiểu biết thêm một số kiến thức, kĩ năng
tham gia giao thông.
- Phát huy việc đổi mới phương pháp dạy học và việc sử dụng có hiệu quả đồ
dùng dạy học của giáo viên.
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: dự kiến ngày 22, 23 tháng 02 năm 2019 (Sở GDĐT sẽ có lịch cụ
thể từng nội dung giao lưu sau).
- Địa điểm: Nhà Văn hoá Lao động tỉnh Đồng Tháp.
III. Thành phần tham gia
1. Mỗi Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử 02 giáo viên và 10 học sinh
khối 3, 4, 5 từ một hoặc hai trường tiểu học đã triển khai tốt nội dung giáo dục kĩ
năng tham gia giao thông an toàn trong thời gian vừa qua, trên tinh thần hoàn toàn
tự nguyện.
2. Mỗi Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố phân công ít nhất 01 cán bộ
quản lí giáo dục và 01 nhân viên y tế trường học để hướng dẫn, quản lí, chăm sóc
học sinh trong quá trình tham gia.
3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.
- Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp.

- Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp.
- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh.
- Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.
4. Đại biểu, khách mời.
(theo thư mời)
5. Báo, Đài Phát thanh truyền hình Đồng Tháp.
6. Cổ động viên: 160 học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
Cao Lãnh.
IV. Nội dung, hình thức
1. Đối với giáo viên
1.1. Thực hành hoạt động về giáo dục An toàn giao thông
- Hình thức tổ chức: mỗi đơn vị cử 01 giáo viên tham gia thực hành một
hoạt động về giáo dục An toàn giao thông theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy
học và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học (khuyến khích đồ dùng thiết bị
tự làm), bắt thăm theo thứ tự từng đơn vị.
- Nội dung: giáo viên tự chọn một hoạt động trong chương trình tiểu học.
- Thời gian: tối đa 20 phút.
1.2. Hội thảo “Đổi mới phương pháp giáo dục An toàn giao thông trong
trường tiểu học”
- Thời gian: 01 buổi.
- Thành phần: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo các nội dung giao lưu, 02 giáo
viên/đơn vị và các hướng dẫn đoàn.
- Chuẩn bị: Mỗi đơn vị chọn 01 giáo viên báo cáo tham luận nội dung Đổi
mới phương pháp giáo dục An toàn giao thông đã mang lại hiệu quả tại lớp, trường mình.
2. Đối với học sinh
2.1. Giao lưu “Tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông”
- Hình thức tổ chức: mỗi đơn vị cử 10 học sinh tham gia cá nhân theo hình
thức Rung chuông vàng.
- Nội dung: Tất cả kiến thức, kĩ năng tham gia giao thông.
- Thời gian: 60 phút.
2.2. Giao lưu “Vẽ tranh”
- Chủ đề: An toàn giao thông
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- Hình thức tổ chức: học sinh tham gia theo hình thức tập thể (mỗi đơn vị 05
học sinh cùng nhau vẽ một bức tranh). Các đơn vị được Ban Tổ chức phát giấy A1
(1/2 khổ giấy A0). Học sinh chuẩn bị màu vẽ, chất liệu tùy chọn.
- Thời gian vẽ tranh: 90 phút.
- Đại diện nhóm thuyết trình về nội dung, ý nghĩa bức tranh (thời gian 03
phút/đơn vị). Trình bày theo thứ tự bắt thăm.
2.3. Giao lưu “Năng khiếu”
- Hình thức tổ chức: học sinh tham gia theo hình thức tập thể (tùy vào nội
dung, tối đa 10 học sinh tham gia), các đơn vị thực hiện theo thứ tự bắt thăm.
- Nội dung:
Các đơn vị chọn một trong hai nội dung:
+ Trình bày tiểu phẩm ngắn có tình huống về giáo dục An toàn giao thông.
Nội dung tiểu phẩm cần đơn giản, nhẹ nhàng nhưng thể hiện được tính giáo dục sâu
sắc về An toàn giao thông, phù hợp với chương trình đã học và tâm sinh lí học sinh
tiểu học; tránh lan man, rườm rà, tốn kém.
+ Trình bày thơ ca, hò vè và những bài dân ca được đặt lời mới theo nội
dung giáo dục An toàn giao thông được thể hiện theo đặc trưng vùng miền của đơn
vị tham gia.
- Thời gian: không quá 10 phút (kể cả thời gian chuẩn bị).
- Các đơn vị gửi nội dung kịch bản về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu
học) trước ngày 18/02/2019.
V. Tổ chức coi, chấm giao lưu và xét giải thưởng
1. Tổ chức coi, chấm
a. Thực hành hoạt động về giáo dục An toàn giao thông
Cán bộ coi, chấm của Sở GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh.
b. Giao lưu “Tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông”
Cán bộ coi, chấm của Sở GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh
sát giao thông - Công an tỉnh.
c. Giao lưu “Vẽ tranh”
Cán bộ coi, chấm của Sở GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh
sát giao thông - Công an tỉnh.
d. Giao lưu “Năng khiếu”
Cán bộ coi, chấm của Sở GDĐT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Hội Liên hiệp
Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.
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2. Giải thưởng
Ban Tổ chức sẽ xét khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, cụ thể:
- Cá nhân: Thực hành hoạt động về giáo dục An toàn giao thông, Giao lưu
“Tìm hiểu kiến thức về An toàn giao thông”.
- Tập thể: Giao lưu “Vẽ tranh”, “Năng khiếu”.
VI. Chuẩn bị
- Các đơn vị gửi danh sách danh sách cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên y
tế trường học, học sinh tham giao lưu theo mẫu tại phụ lục đính kèm về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Tiểu học) bằng email và nộp bản chính (01 bản) trước ngày
12/02/2019. Lưu ý không thay đổi mẫu để thuận lợi cho công tác tổng hợp.
- Các đơn vị tự chuẩn bị:
+ Sắp xếp chỗ nghỉ, xe đưa đón học sinh tham dự đúng giờ theo qui định.
+ Đạo cụ, dụng cụ, trang phục,… cho các nội dung giao lưu.
VII. Kinh phí
- Kinh phí tổ chức giao lưu cấp tỉnh từ các đơn vị: Bộ GDĐT hỗ trợ; đề nghị
Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ; Sở GDĐT.
- Các đơn vị có thành viên tham dự giao lưu chi kinh phí:
+ Các công tác chuẩn bị cho từng nội dung giao lưu.
+ Học sinh tham gia giao lưu và công tác phí cho các cá nhân tham gia theo
qui định hiện hành.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GDĐT, Công ty
TOYOTA Việt Nam và Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị công tác
tổ chức, chuẩn bị các nội dung giao lưu.
- Chuẩn bị công tác tổ chức, chuẩn bị các nội dung giao lưu.
- Phụ trách ra đề, tổ chức coi và chấm các nội dung giao lưu.
- Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.
- Tổng kết, khen thưởng.
- Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học
nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp cử cán bộ tham gia Ban Giám khảo các nội dung giao lưu.
- Phối hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh lập dự trù kinh phí tổ
chức giao lưu.
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2. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
- Đại diện các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố tham gia bắt thăm thứ
tự các nội dung giao lưu cho học sinh của đơn vị mình tại Sở GDĐT (sẽ có thông
báo cụ thể sau).
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chuyên môn tiểu học các Phòng GDĐT
dự Lễ Khai mạc và Lễ Tổng kết giao lưu.
- Để không khí giao lưu "Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp
tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019” thêm sinh động, hấp dẫn và tăng số
lượng học sinh tiểu học được tham gia giao lưu; Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng
Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh huy động 160 học sinh của các trường tiểu học
trên địa bàn làm cổ động viên. Ban Tổ chức có phần thưởng dành cho khán giả.
* Lưu ý:
Để đảm bảo đúng ý nghĩa của việc giao lưu "Giáo dục kĩ năng tham gia giao
thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019", đồng thời, nhằm
giúp học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi, rèn luyện kĩ năng, học tập cái hay lẫn
nhau, các đơn vị chỉ ra về khi tất cả các đơn vị của 12 huyện, thị xã, thành phố hoàn
thành từng nội dung giao lưu. Các nội dung tham gia giao lưu do cán bộ quản lí,
giáo viên, nhân viên và học sinh tự chuẩn bị, thực hiện trên năng lực hiện có và
những điều kiện thực tế của đơn vị, không thuê mướn viết kịch bản, dàn dựng,…
tốn kém kinh phí.
Sở GDĐT sẽ phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh chọn đơn vị có thành
tích tốt nhất để tham gia giao lưu cấp quốc gia (dự kiến cuối tháng 3 năm 2019).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện giao lưu "Giáo dục kĩ năng tham gia
giao thông an toàn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 - 2019. Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ về Sở
GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để hướng dẫn thực hiện thống nhất ./.
Nơi nhận :
- Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố (để
thực hiện);
- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
- Bộ GDĐT (Vụ GD Tiểu học) (để báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn Sở (để phối hợp);
- Website Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT, GDTH, V, 20b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@dongthap.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng
Tháp
Thời gian ký:
14.12.2018 16:56:25
+07:00

Nguyễn Minh Tâm
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DANH SÁCH
THAM GIA GIAO LƯU GIÁO DỤC KĨ NĂNG
THAM GIA GIAO THÔNG AN TOÀN CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019
Năm sinh
TT
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ và tên

Nam

Nữ

Chức
vụ/HS
lớp

Phòng
GDĐT/Trường

Ghi chú
Trưởng đoàn
ĐT:…..
Nhân viên y tế
ĐT:….
Giáo viên thực
hành hoạt động
Giáo viên báo cáo
tham luận
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh
Học sinh

Tổng cộng danh sách có 14 (mười bốn) thành viên.
… ngày… tháng … năm 2019
Người lập bảng
TRƯỞNG PHÒNG
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