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       UBND HUYỆN GIA LÂM     

TRƯỜNG THCS CAO BÁ QUÁT 

             
      Số:    /KH–THCS CBQ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Gia Lâm, ngày  24  tháng 9  năm 2021 

 

          KẾ HOẠCH                            

                       Tổ chức hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời                  

Thực hiện công văn của Sở GD và ĐT thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ 

chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, kế hoạch số 2945 KH-UBND 

ngày 17/9/2021 của UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học 

tập suốt đời (Từ ngày 1/10/2021- 7/10/ 2021),  BGH  trường THCS Cao Bá Quát  lập 

kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của 

nhà trường như sau: 

I. Xác định mục đích, yêu cầu 

- Tuyên truyền đẩy mạnh nhiệm vụ học tập suốt đời với chủ đề: “ Chuyển đổi 

số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid 

- 19” qua một số hoạt động: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, 

hoạt động thư viện, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục để đẩy mạnh chất lượng dạy 

họp Online trong thời kỳ dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng môi trường học 

tập để cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường nâng cao nhận thức về ý nghĩa , 

tầm quan trọng của việc học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến, tiếp thu tri thức trong 

quá trình giảng dạy và công tác của GV, nhân viên nhà trường; giúp học sinh nhận 

thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc học tập trong thời đại số hóa, đẩy mạnh và 

nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, tích lũy tri thức 

cho tương lai. Từ đó các em tích cực, cố gắng hơn học tập, chuẩn bị hành trang tri 

thức, hoàn thiện nhân cách bản thân, vì ngày mai lập nghiệp. 

- Việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: “ Chuyển đổi số và cơ hội 

học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh dịch bệnh covid-19” cần có 

những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến cả GV, CB công nhân viên và học 

sinh. Qua đó khuyến khích các thành viên trong nhà trường chủ động học tập tích 

cực, thường xuyên, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ  thông tin vào dạy và học, đem lại 

hiệu quả cao cho quá trình giảng dạy, học tập. 

II. Tổ chức triển khai: 

1. Nội dung: 
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Thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, trường THCS Cao Bá Quát 

tập trung vào các hoạt động sau: 

- Tuyên truyền vai trò của học tập suốt đời trên cổng thông tin điện tử nhà 

trường, tuyên truyền tới học sinh qua các tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, 

sinh hoạt lớp trực tuyến.  

- Khai mạc trực tuyến tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các lớp; thực hiện 

buổi hoạt động ngoại khoá tại lớp theo hình thức Online.  

-Học sinh các lớp truy cập tài liệu, đọc sách tham khảo trên thư viện điện tử. 

Riêng học sinh khối 6, 7 tham gia các tiết đọc sách online do giáo viên chủ nhiệm 

triển khai bằng các hình thức sinh động, hấp dẫn. 

- Đẩy mạnh vai trò, hoạt động của cổng thông tin điện tử trong việc truyền tải 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến học sinh và phụ huynh học sinh. 

- GV giới thiệu sách hình thức online và trực tiếp, tổ chức hướng dẫn học sinh 

phương pháp đọc sách. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 100% tiết dạy, thiết kế bài 

giảng với các tư liệu điện tử sinh động, lôi cuốn học sinh trong các tiết học online, 

nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tích cực khuyến khích học sinh tăng cường 

tương tác trong giờ học, ứng dụng nhiều phần mềm dạy học. Chuẩn bị phương án các 

phần mềm dạy học khác nhau sau để đối phó với tình hình đường truyền không ổn 

định. 

- Tổ chức các buổi hướng dẫn, bồi dưỡng trình độ Tin học cho GV trong 

trường.  

- Giảng dạy Nghề môn Tin học cho HS khối 8 toàn trường vào chiều thứ 5, thứ 

7 hàng tuần. 

       2. Phân công nhiệm vụ: 

- Viết bài tuyên truyền và đăng trên cổng thông tin điện tử về chủ đề về hưởng ứng 

tuần lễ học tập suốt đời năm 2021: Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến. 

- Chọn sách,viết bài giới thiệu sách trên cổng thông tin điện tử và gửi bài giới thiệu 

tới các lớp: Các đồng chí: Khánh Linh, Mao Dương, Tuyết Mai, Hồng Nhung, Thanh 

Phương, Thu Trang, Thu Giang. 

- Tổ chức buổi sinh hoạt trải nghiệm theo hình thức online cho toàn thể HS khối 6 

với chủ đề: “Học tập suốt đời.” Thời gian thực hiện: 14h ngày 2/10/ 2021: Đồng chí 

Nguyễn Quang Quân và nhóm GVCN lớp 6 chuẩn bị. 

- Hoạt động tuyên truyền về tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và hướng dẫn học 

sinh đọc sách Online, nghe sách nói: Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm. Thời gian: 
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Tiết sinh hoạt sáng thứ Hai ngày 4/10/ 2021 ( GVCN có thể tham khảo bài tuyên 

truyền trên cổng thông tin điện tử nhà trường). 

- Thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT vào dạy và học trực tuyến: Toàn thể GV, HS 

nhà trường. Các đồng chí trong diện kiểm tra toàn diện của Học kì I chuẩn bị tốt các 

tiết dạy online, lựa chọn và ghi lại một tiết nộp BGH, chậm nhất 11h ngày 6/10/2021. 

- Thực hiện ngày chuyên môn cấp trường: chuyên đề : Sử dụng phần mềm Padlet 

trong dạy học  online. Đồng chí Hoàng Thị Quyên thực hiện. Thời gian: 14h ngày 30/ 

9/ 2021, cán bộ GV toàn trường dự. 

- Sinh hoạt chuyên môn Online xây dựng chuyên đề tháng 10, thảo luận những vấn 

đề chuyên môn và phương pháp dạy học. (Chiều thứ Năm ngày 30/ 9/ 2021, sau 

chuyên đề của đồng chí Quyên.) 

- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy Ngữ Văn khuyến khích, động viên học sinh 

thiết kế khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về tuần lễ học tập suốt đời bằng các phần 

mềm với chủ đề hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm học 2021- 2022. Thời gian 

nộp bài: 5/10/2021 (Qua Zalo cá nhân của đ/c TPT; hoạt động này không bắt buộc.) 

III. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời: 

 Khi học sinh được đến trường, nhà trường tiếp tục thực hiện các hoạt 

động sau: 

- Tiếp tục dạy các tiết học về kĩ năng sống theo chủ đề, tổ chức các tiết Đọc 

sách cho HS  trong tuần. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho GV về công nghệ thông tin hoặc 

hoạt động chuyên môn. 

- Tổ chức các Câu lạc bộ Bạn yêu thích bộ môn cho học sinh các lớp. 

- Tổ chức thêm các tọa đàm về phương pháp học tập trong thời đại số hóa. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Thị Lan Anh 

 

 


