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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
Năm học 2020– 2021
Căn cứ kế hoạch số 1736/KH-GDĐT-TrH ngày 30 10 9 năm 2020 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông
cấp trung học cơ sở năm học 2020-2021;
Thực hiện kế hoạch số191/KH-PNT ngày 17 tháng 9 năm 2020 về Kế hoạch Hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021 của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch.
Ban chỉ đạo Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL) xây dựng Kế hoạch triển
khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày
mai" dành cho học sinh cấp THCS.
 Thông qua việc triển khai giáng dạy và tham gia 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 khi tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG
 Triển khai dạy học 5 bài chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai" cấp THCS cho tất cả học sinh các khối lớp.
 Tham dự chuyên đề cấp quận "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" do Phòng
Giáo dục tổ chức gắn với hoạt động trải nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
1) Triển khai giảng dạy tài liệu dạy học “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
dành cho cấp THCS
1.1. Nội dung:
- Triển khai giảng dạy học theo lài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"
gồm 5 bài, trong tiết NGLL hàng tháng theo kế hoạch số 1454/KH-GDĐT-TrH ngày 14
tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình về Kế hoạch Hoạt động
Giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2020-2021.
TT Tháng chủ điểm
Nội dung thực hiện tiết 1
Nội dung thực hiện tiết 2
Tháng
9
Chủ
điểm:
“Truyền
thống
nhà
Phát
động tháng An toàn giao
1
thông (ATGT) và các hoạt động
trường”
tuyên truyền và giáo dục ATGT.
2

Tháng 10

Chủ điểm: “Chăm ngoan học - Bài 1: “Học sinh với văn hóa giao
giỏi”
thông”.

TT Tháng chủ điểm
Nội dung thực hiện tiết 1
Tháng 11
Chủ điểm: “Tôn sư trọng đạo”
3

Nội dung thực hiện tiết 2
- Bài 2: “Tình hình trật tự an toàn
giao thông đường bộ và cách xử lý
khi gặp tai nạn giao thông”.

4

Tháng 12

Chủ điểm: “Uống nước nhớ - Bài 3: “Hệ thống báo hiệu đường
nguồn”.
bộ”.

5

Tháng 01

Chủ điểm: “Mừng Đảng, mừng - Bài 4: “Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe
xuân”.
máy và ngồi trong ô tô an toàn”.

6

Tháng 3

Chủ điểm: “Tiến bước lên - Bài 5: “Cách đi xe đạp, xe điện
Đoàn”.
an toàn”.

- GV thực hiện dự giờ, trao đổi thảo luận kinh nghiệm giảng dạy nội dung giáo
dục ATGT.
1.2. Tổ chức thực hiện:
- Phân công nhóm GDCD thực hiện:
+ Xây dựng và thực hiện chuyên đề cấp trường (trong tháng 11/2020), tìm hiểu
về Luật giao thông dường bộ; Luật phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019.
+ Phối hợp cùng tổ Văn thể mỹ (nhóm Mỹ thuật), Chi Đoàn, Liên Đội phát động
học sinh tổ chức hội thi tìm hiểu về “An toàn giao thông” bằng hình thức vẽ tranh cồ động,
khẩu hiệu, hoặc tổ chức hội thi dưới sân trường.
+ Chủ động đề xuất các hình thức tổ chức giáo dục ATGT ngoại khóa, tổ chức
hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
2) Tham dự chuyên đề cấp quận "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" gắn
với hoạt động trái nghiệm
- Nội dung: “Tình hình trật lự an toàn giao thông và cách xử lý khi gặp tai nạn giao
thông”.
- Địa điểm: Trường THCS Hoàng Hoa Thám.
- Thời gian: Tháng 11/2020 (lịch cụ thể PGD thông báo sau).
- Thành phần tham dự:
+ Đại diện Ban giám hiệu.
+ 4 GVCN 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 (nhóm trưởng chủ nhiệm mỗi khối).
Trên đây là Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2020–
2021, CB-GV-NV và các bộ phận có liên quan triển khai và phối hợp thực hiện để kế hoạch
hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo NGLL;
- Tổ trưởng;
- BT Chi đoàn; TPT,
- GVCN;
- Lưu.
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