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Cuoe thi "An toàn giao thông cho ny cudi ngày mai"
dành cho hÍc sinh và giáo viên trung hÍc
nm hÍc 2020-2021
Can cr vän b£n sÑ 01/SGDÐT-GDTrH ngày 04 tháng 01 nm 2021 cça So Giáo
duc và Dào t¡o Thành phô Hô Chí Minh vê triên khai cuÙc thi "An toàn giao thông cho
ny cuoi ngày mai" dành cho hÍc sinh và giáo viên trung hoc nm

Can ci vän bàn só 51/GDDT-TrH ngày 13 tháng 01 nm

hÍc 2020-2021;

2021 cça Phòng Giáo duc

và Dào tao Quân Tän Binh VÁ triên khai cuÙc thi "An toàn giao thông cho nu cuòi ngày
mai dành cho hÍc sinh và giáo viên THCS nm

Nay Trueng THCS Nguyn

hÍc 2020 -2021;

Gia Thièu xây dung Ké ho¡ch HÙi thi "An toàn giao

thông cho nu cuoi ngày mai" dành hÍc sinh và giáo viên trung hÍc co sß (THCS) nm
hoc 2020 - 2021, cu thê nhu sau:

I. Dôi turong dy thi
Tát cà Hoc sinh và giáo viên truòng THCS Nguyn

Gia ThiÁu

Hoc sinh và giáo viên d¡t të giäi Ba trß lên cça cuÙe thi ß nhïng nm truróc không
tham gia cuÙc thi n m hÍc này.
-

(Qua hoi thi nhm

dánh giá công tác tô chirc hoat Ùng day hoe và hoat dong gido

duc ve an toàn giao thóng trong nm

hoc 2020 - 2021)

II NÙi dung, hinh théc, thÝi gian tô chéc cuÙc thi
1. Noi dung

a) Cuoc thi dành cho hoc sinh: Góm 02 vong thi
-Vong 1: Thi trc
hoi tu luáán.
-

Vòng

nghiÇm vê kiên théc ATGT, Lu-t Giao thông drÝng bÙ và câu

2: Giao luu tim hiêu kiên thúc và

kù nng

tham

dành cho hoc sinh có thành tich xuât sc ß vòng 1.

gia giao thông

an

toàl,

b) Cuoc thi dành cho giáo viên: Góm 02 vong thi

Vông 1: Thi tråc nghiÇm vÁ kiên thúc ATGT, Lu-t Giao thông duròng bÙ, làm bài
ty luan và chia së kinh nghiÇm vê giàng day và giáo dåc ATGT cho hÍc sinh ho·c xu
ly
-

tinh

huóng su pham.
-

Vông 2:

Dành cho

giáo viên

có thành tich xuât sc

ô

vòng

1

1

+Giáo viên chon nÙi dung cça tài liÇu "An toàn giao thông cho ny cuoi ngày mai"

câp THCS xây dung kê ho¡ch bài day và d¡y thù nghiÇm.
+Sån phâm då thi là hô so d¡y hoc, bao gôm:

(1) Ké ho¡ch day hÍc chi /bài

hÍc ã xây dung, duge to chúc thành các ho¡t

dong hoc cça hÍc sinh theo phuong pháp, k+ thuât d¡y hÍc tich cuc.
(2) Thiet bij d¡y hÍc và hoc liÇu (néu có): duçc sù dång dÃ hõ tro ho¡t Ùng

cça

hÍc sinh theo tiên trinh day hÍc a thiêt kê, có thê là: mô hinh, video clip, âm thanh, hinh

ành, tranh, so dô..
(3) Báo cáo vê viÇc thë nghiÇm tiên trinh d¡y hoc ã thiêt kê (không quá 02 trang

giay A4), kèm theo minh chúng vÁ ho¡t dÙng d¡y hÍc dã tién hành, giáo viên có thÃ lua
chon các minh chéng nhu: o¡n

video clip minh hoa các hoat dÙng hÍc diên hinh (dung

luong không quá 30MB); sán phâm cça các hoat dÙng hÍc và két quà thrc hiÇn các nhiÇm
vy hoc t-p cça hÍc sinh.

Tiêu chi châm sán phâm du thi v-n dung theo Công vn só 5555/BGDÐT-GDTrH,
ngày 08/10/2014.

2. Cách théc nh-n ê thi
De thi duoc chuyên kèm theo Công vn này hoãc giáo viên và hÍc sinh có thê tra

cu trên website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn ê tham gia du thi.
3. Cách thre dy thi và nÙp bài thi
- Hoc sinh và giáo viên tham gia thi trrc tuyên bng
trc

nghiÇm

và

dính

kèm

bài

t

lu-n

tryc

cách trå loi trrc tiêp câu hôoi
tiêp

trên

trang

website:

http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Huóng dân các buóc tham då thi và nÙp bài

dugc ính

kèm Công vän này).

- Giáo viên tin hÍc và giáo viên GDCD huóng dân hÍc sinh du thi.

4. Thoi gian tô chéc cuÙc thi (tryc tuyên):
a) Vong 1

Tù ngày 13/01/2021 d¿n 02/02/2021: nhà truong phát Ùng cuÙc thi én giáo
viên, hoc sinh.
- Tù ngày 14/01/2021 ên

28/01/2021: Giáo viên, hÍc sinh làm bài thi.

C6 Chung ThË Bich Ngoc giáo viên Tin hÍc t-p hop danh sách tham gia cça ting
lóp (mõi lóp1 sheet trong file excel)
-

Giáo viên GDCD

phôi hop vÛi giáo viên tin hÍc chon

10 bài

hay nhát cça hÍc

sinh và 01 bài hay nhât tù giáo viên.

Chuyên dinh dang sang PDF,·t tên file là tên truòng không dáu kém mä só dinh
danh hÍc sinh. (ví då: THcs_NguyenGia Thieu_01ARFR), dóng gói thành 1 file nén và
gii vê dai chi mail antoangiaothong20201@hcm.edu.vn_uruóc ngày 30/01/2021.
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-

hieu

Liru

theo

y: Khi giëi bài giáo viên nhó báo cáo sô lugng tham gia vê cho ban
giám
chi mail

dja

thesnguyengiathieuqtanbinh@gmail.com

b) V'ong 2

Bài du thi

vòng 2 dành cho giáo viên duge nôp cho Ban tó chúc truóc khi tó chéúc
ngày Hoi giao lu và tông kêt trao giài 15 ngày (ngày nóp bài vong 2 duoc
thóng báo
-

cng

voi két

quå thi vong 1; danh sách giáo viên
thông báo dén các dia phvong).

tham

Ban to chiic së

du Hói giao lhuu

và

Lê

trao

giài,

Du kiên tuân IV tháng 3 nm 2021: Ban to chúc gri thông báo kêt
quà thi vòng
1 dén các Sd GDT tham du cuÙc thi.
Trên
cho

dây

hoc sinh và

là kê

ho¡ch cuÙc
viên
giáo
truong

thi "An toàn
THCS

giao thông

Nguyên

cho ny cuoi ngày mai" dành
Gia Thiéu nm hÍc 2020 2021. EÐE

nghË tô trurong triên khai cho giáo viên trong tô; giáo viên chç nhiêm huÛng dân hÍc sinh
tham du cuÙc thi.

cong

Thuc hiÇn báo cáo thuc hiÇn giáo duc an toàn giao thông qua måc "Báo cáo" trên
thông tin giáo duc trung hÍc

Noi nhan:
-

GV Tin hÍc;

-GV GDCD;
- Luu: VT. PHT.
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