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KẾ HOẠCH
Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”
cấp tiểu học năm học 2020 - 2021
Thực hiện Công văn số 5230/BGDĐT-GDTH ngày 03/12/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho
nụ cười trẻ thơ” năm học 200-2021 ,
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục
“An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học năm học 200-2021 như sau:
I. Phạm vi và đối tượng triển khai
1. Phạm vi: Các trường tiểu học của tỉnh.
2. Đối tượng: Giáo viên và học sinh khối lớp 1,2, 3, 4 và 5
II. Nội dung và Kế hoạch triển khai
1. Nội dung:
- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học trong
tỉnh bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học” do Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Honda phối hợp Biên
soạn theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực người học và được tiếp thu
chỉnh lý hoàn thiện trên cơ sở kế thừa cuốn “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”
đã triển khai giảng dạy về an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục tiểu học tại 41
tỉnh, thành phố.
- Bộ tài liệu gồm 5 cuốn dành cho học sinh các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp
5. Mỗi cuốn có 5 bài học.
- Tiếp nhận Bộ tài liệu Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu học do
Công ty Honda Việt Nam hỗ trợ.
- Tổ chức Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”cấp quốc gia
dành cho giáo viên, học sinh tiểu học
2. Tham gia, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học
2.1. Tham gia tập huấn
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Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ cử 04 đại biểu bao gồm: 01 Lãnh đạo Sở Giáo
dục và Đào tạo, 01 Chuyên viên tiểu học phụ trách ATGT và 02 giáo viên tiểu học
dự tập huấn tại thành phố Cần Thơ vào tháng 01/2021 (thời gian và địa điểm, Bộ
sẽ thông báo sau).
2.2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Head Honda tại tỉnh sẽ tổ chức
tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (thực hiện theo công văn chỉ đạo của Bộ sau khi tập huấn tại Cần Thơ).
3. Tiếp nhận tài liệu
Sở Giáo dục và Đào tạo cử đại diện có kế hoạch tiếp nhận tài liệu “Giáo dục
an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học” do Công ty Honda Việt Nam tài trợ
chịu trách nhiệm bàn giao cho các nhà trường với số lượng 50 cuốn/trường và triển
khai tập huấn nâng cao năng lực sử dụng tài liệu cho các trường một cách hiệu quả
thiết thực.
4. Tham gia Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”
* Giao lưu Giáo viên:
- Vòng 1: Trắc nghiệm Kiến thức ATGT (10 câu) & Bài viết tự luận
(Nội dung theo Bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học”).

- Vòng 2:
+ Thực hành đổi mới phương pháp: Xây dựng bài dạy 01 bài trong Bộ tài
liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học”, mỗi bài không quá
20 phút.
+ Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm: Các giáo viên trao đổi, chia sẻ về đổi mới
phương pháp giảng dạy về ATGT trong trường học
- Cơ cấu giải thưởng: sẽ thông báo sau
* Giao lưu Học sinh:
- Làm trắc nghiệm Kiến thức ATGT (10 câu) & bài viết tự luận
(Nội dung theo Bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học”)

- Cơ cấu giải thưởng: sẽ thông báo sau
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Cử cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn Tài liệu “Giáo dục ATGT
dành cho học sinh tiểu học” do Bộ GD&ĐT và Công ty Honda Việt Nam phối hợp
tổ chức đủ số lượng, đúng thành phần;
- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo hướng dẫn các nhà trường thực hiện
dạy học theo nội dung tài liệu đã cấp phát đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với
điều kiện địa phương;
- Hướng dẫn các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh tham gia, phối hợp với
Honda Việt Nam triển khai chương trình đạt kết quả tốt;
- Phối hợp với Công ty Honda Việt Nam, HEAD, Ban ATGT tỉnh, Phòng
CSGT tỉnh và các cơ quan khác để triển khai chương trình;
- Chủ trì, phối hợp với HVN lựa chọn thời gian Tập huấn giáo viên tại địa
phương
- Chịu trách nhiệm bố trí, chuẩn bị địa điểm và các công tác tổ chức Tập huấn
giáo viên và Vui học ATGT
- Tổ chức dự giờ, giao lưu đánh giá chất lượng giảng dạy Bộ tài liệu “Giáo
dục an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học”, ít nhất 1 tiết/tỉnh.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả đào tạo và triển khai chương trình gửi Bộ Giáo
dục và Đào tạo trước ngày 06/03/2021.
2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Các Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học Chương trình “An
toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học năm học 2020-2021 nghiêm túc,
thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Chỉ đạo các trường thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung của Chương trình
vào các tiết học, hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp; phát động giáo viên và học
sinh tham gia Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” do Bộ
GD&ĐT tổ chức khi có kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai và thực hiện Chương trình gửi Sở Giáo
dục và Đào tạo trước ngày 26/02/2021.
3. Các trường tiểu học
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học Bộ tài liệu “Giáo dục an toàn giao
thông dành cho học sinh tiểu học” nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với
điều kiện nhà trường;
- Nghiên cứu tài liệu để lồng ghép, tích hợp nội dung của chương trình vào
các môn học, hoạt động giáo dục linh hoạt, phù hợp và sáng tạo.
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- Tạo điều kiện và phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức các chương
trình Tập huấn giáo viên và Vui học ATGT (nếu có).
- Gửi báo cáo kết quả đào tạo cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Để Chương trình được triển khai thành công, góp phần nâng cao hiệu quả
cho công tác giáo dục ATGT cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc kế
hoạch, đúng tiến độ./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDTH);
- Công ty Honda Việt Nam;
- Ban ATGT tỉnh (để phối hợp);
- Phòng CSGT tỉnh (

“

);

- Head Huỳnh Thành1 ( “

);

- Ban giám đốc Sở GD&ĐT ( để báo cáo);
- Các Phòng GD&ĐT (để thực hiện);
- Webside Sở GD&ĐT;
- Lưu:VT, GDTH.

Võ Văn Luyến

