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KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 620/KH-SGDĐT ngày 09/4/2020 của Sở Giáo dục và

Đào tạo về truyền thông giáo dục và đào tạo năm 2020, trường THPT Nguyễn

Trãi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và

đào tạo năm 2020 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ động thông tin, giải thích kịp thời về các hoạt động, chỉ đạo điều

hành, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo của ngành đến cán

bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và toàn xã hội; truyền thông các kết

quả nổi bật về giáo dục, các tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành tới mọi

tầng lớp của xã hội; tạo sự hiểu biết, đồng thuận và đánh giá đúng về những đổi

mới và thành quả của ngành.

- Dự báo, xử lý kịp thời và ngăn chặn hiệu quả các sự cố truyền thông trong

giáo dục và đào tạo

2. Yêu cầu

- Làm tốt công tác tuyên truyền ngay tại đơn vị, quán triệt và thực hiện đầy

đủ các văn bản quy định, các chủ trương chính sách đổi mới trong giáo dục và

đào tạo.

- Việc tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và  mang

tính hiệu quả cao.

- Công tác tuyên truyền phải bám sát  chủ trương, định hướng, mục tiêu

nhiệm vụ chủ yếu của năm học, có nội dung và hình thức phù hợp.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệm vụ

- Về đổi mới Chương trình sách giáo khoa phổ thông: Tổ chức truyền thông

cho phụ huynh học sinh và người dân hiểu rõ tình hình các Dự án đổi mới giáo

dục phổ thông; các nội dung cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông tổng

thể,...,  Hiểu  rõ được mục đích,  tầm quan trọng trong việc  đổi  mới  nội  dung

chương trình sách giáo khoa, cách đánh giá nhận xét chất lượng học sinh theo

hướng phát triển năng lực người học.



- Truyền thông về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau

trung học cơ sở và trung học phổ thông; đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá học

sinh.

- Truyền thông về công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Triển khai rộng

rãi các văn bản về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tuyên truyền về đẩy mạnh tự chủ trong đơn vị: Tuyên truyền các quy định

về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ

máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Về an toàn và dân chủ trong trường học: Tổ chức truyền thông về  triển

khai Chỉ thị Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục; công

tác kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; công tác phòng chống bạo lực

học đường, tai nạn đuối nước,…

- Truyền thông về nâng cao đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý Giáo dục: Tổ

chức truyền thông về các tiêu chuẩn quy định chức danh nghề nghiệp của giáo

viên hiện nay. Giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và

người dân hiểu rỏ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những nhân tố quan trọng góp phần nâng

cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Tuyên truyền định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông: Tổ chức

tuyên truyền nâng cao nhận thức của việc hướng nghiệp cho học sinh sau tốt

nghiệp THCS, giúp các em tiếp tục học lên THPT, hoặc học nghề, ra trường chọn

được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích và nhu cầu của xã hội. 

- Về nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh: Tổ chức truyền thông việc triển

khai Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; các mô hình giảng dạy tiếng Anh hiệu quả;

truyền thông các văn bản khảo thí chất lượng tiếng Anh theo chuẩn Châu âu.

- Truyền thông về ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

giáo dục: Truyền thông về các Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý

và hỗ trợ các hoạt động dạy học. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các chương trình

ứng dụng CNTT của nhà trường như phiếu liên lạc điện tử, mô hình trường học

kết  nối, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử,…để PHHS hiểu rõ và đồng thuận

cùng nhà trường trong việc thực hiện 

-  Về tăng cường cơ sở vật chất trong hoạt động dạy và học: Tổ chức truyền

thông việc tăng cường cơ sở vật chất trường lớp; Tuyên truyền tốt công tác xã hội

hoá để tăng cường các nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất trong năm học 2019 –

2020.



- Các phong trào thi đua trong đổi mới sáng tạo dạy và học: Tổ chức giới

thiệu và nhân rông các mô hình, phương pháp dạy học mới hiệu quả, tiết thực.

Biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu

trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học.

2. Giải pháp

- Đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới giáo dục và đào tạo; đổi mới công tác

thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức; tạo sự đồng thuận và huy

động sự tham gia của toàn xã hội; đa dạng hoá các hình thức thông tin truyền

thông.

- Phối hợp với các tổ chức xã hội để thông tin, tuyên truyền các chủ trương

chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tạo nên mạng lưới truyền

thông rộng khắp; trao đổi, nắm bắt các thông tin kịp thời, định hướng dư luận và

tạo niềm tin cho xã hội.

-  Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác truyền thông do cấp trên

tổ chức và phổ biến lại cho toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

3. Hình thức tuyên truyền

 - Phổ biến đầy đủ các văn bản về đổi mới giáo dục và đào tạo đến toàn thể

cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường.

- Truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị.

Trên đây là kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019 -

2020 của Trường THPT Nguyễn Trãi đề nghị các bộ phận, giáo viên, nhân viên

toàn trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì còn

khó khăn vướng mắc báo cáo ngay về Ban lãnh đạo nhà trường để được hướng

dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
-  Các PHT (theo dõi, đôn đốc);
-  Tổ chuyên môn + Văn phòng

-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Hữu Lý
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