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KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-BCĐXDXHHT ngày 22/9/2017 của Ban
Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập thị xã Đông Triều về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời” năm 2017.
Trường THCS An Sinh xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học
tập suốt đời” năm 2017, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầ u
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, cộng đồng
dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm
quan trọng của đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư
duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách
thường xuyên của mỗi người; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các cộng
đồng; góp phần xây dựng XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế để cập
nhật, bổ sung thông tin, kiến thức phục vụ yêu cầu của công việc và đời sống mỗi
người dân trong cộng đồng. Đồng thời, giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế
văn hóa-giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập,
tạo môi trường giáo dục phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của cộng đồng.
Đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng
một xã hội học tập. Đáp ứng nhu cầu của người học với chủ đề "Học tập để hoàn
thiện nhân cách, phát triển bản thân".
II. Chủ đề
- Chủ đề: “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”.
III. Thời gian, địa điểm, thành phần
- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 diễn ra từ ngày 02/10/2017
đến hết ngày 08/10/2017. (Lễ phát động: 7h30' ngày 02/10/2017).
- Địa điểm: Tại sân trường.
- Thành phần: Toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường.

IV. Nội dung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động
1. Nội dung tuyên truyền
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền: "Học tập để hoàn thiện
nhân cách, phát triển bản thân".
- Chuyể n tải thông điê ̣p đế n toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường.
2. Tổ chức các hoạt động
- Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường tự học,
tự bồi dưỡng thông qua việc tìm hiểu tri thức từ sách, báo, trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về những vấn đề, lĩnh vực chuyên môn liên
quan để nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Để "Hoàn thiện nhân cách, phát triển bản
thân".
- Các tổ chuyên môn tăng cường thao giảng đổi mới phương pháp dạy học
theo hướng yêu cầu học sinh tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu sách để có
kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học, sinh hoạt
chuyên môn theo nghiên cứu bài học...
- Liên Đội phát động phong trào thi đua học tốt.
- Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện nhà trường bằng các giải pháp
như: sắp xếp, trang trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp nhằm thu hút người
đọc; tăng cường số lượng và chất lượng sách, xây dựng đội ngũ tình nguyện viên
giới thiệu về sách, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp khuyến khích học sinh đọc
sách, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Phát động thu gom sách ủng hộ của
giáo viên, học sinh.
- Tổ chức hoạt động giới thiệu những cuốn sách hay vào ngày 02/10/2017
(Trong giời sinh hoạt dưới cờ).
V. Tổ chức thực hiện
- Ban Giám hiệu xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời" hiệu quả, thiết thực.
- Các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch
đổi mới phương pháp dạy học theo hướng yêu cầu học sinh tăng cường khả năng
tự học của học sinh.
- Liên Đội phat động phong trào thi đua học tập trong các khối, lớp.
- Bộ phận thư viện xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc
sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp.

Trên đây là Kế họach tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm
2017 của trường THCS An Sinh. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- TTHTCĐ xã (b/c);
- Cổng TTĐT đơn vị;
- Lưu VT.
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