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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi “Kể chuyện Bác Hồ”
Năm học 2019 - 2020
I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh thông qua các mẩu chuyện về tấm gương
đạo đức Bác Hồ.
- Khuyến khích các em học sinh sưu tầm và kể những câu chuyện về đức hi sinh hết
lòng vì dân, vì nước, lối sống giản dị, tiết kiệm, lòng yêu nước thương dân vô hạn của
Bác. Góp phần làm phong phú hơn tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.
- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, qua đó giúp các em tạo lên môi
trường giao lưu giữa các cá nhân, tập thể các Chi đội.
- Phát hiện, tuyên dương những Đội viên có kiến thức, hiểu biết về cuộc đời sự
nghiệp của Bác, có kỹ năng kể chuyện.
- Đưa phong trào kể chuyện và học tập làm theo tấm gương Bác Hồ trở thành một
hoạt động văn hóa trong trường.
- Thông qua hội thi, rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với
các bạn trong trường để học hỏi lẫn nhau.
II. THỂ LỆ HỘI THI
1. Đối tượng dự thi
- Học sinh khối 6 và khối 7 trường THCS Nhân Quyền. Mỗi lớp chọn 1 đến 2 thí sinh
tham gia dự thi
- Nhóm múa, hát, đọc thơ minh họa của mỗi đội không quá 10 em (nếu có).
2. Nội dung câu chuyện
- Những câu chuyện kể về đạo đức Bác Hồ đã đăng trên sách, báo, tạp chí, nếu là
chuyện đăng tải trên internet thì phải nói rõ lấy từ website nào.
- Các chi đội có thể tham khảo những câu chuyện có các chủ đề sau:
+ Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ;
+ Những câu chuyện về đạo đức Bác Hồ.
+ Tình cảm và sự biết ơn của nhân dân với Bác Hồ;
+ Tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu niên nhi đồng;
+ Tình cảm của thiếu niên nhi đồng dành cho bác Hồ;
+ Những câu chuyện về sự chăm lo, đoàn kết, tiết kiệm…
- Sau mỗi câu chuyện các đội dự thi phải đưa ra được ý nghĩa câu chuyện và rút ra bài
học cho bản thân.
- GVCN phải phê duyệt ký xác nhận và trịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện,
tránh những câu chuyện xuyên tạc lịch sử, phản động.
- Các lớp nộp nội dung câu chuyện vào thứ 4 ngày 9/10/2019.
3. Hình thức

- Kể chuyện (khi kể chuyện khuyến khích sử dụng nhạc nền, múa, hát, đọc thơ minh
họa phù hợp với nội dung chuyện kể).
- Thí sinh tự biểu diễn hoặc được dùng nhóm minh họa.
4. Trang phục
Thí sinh mặc trang phục phù hợp với nội dung câu chuyện. Lưu ý trang phục phải
lịch sự.
5. Tiêu chí chấm điểm
- Giới thiệu (tên bản thân, tên chi đội, tên câu chuyện, câu chuyện sưu tầm ở tài liệu
nào): 10 điểm
- Điểm nội dung câu chuyện: 20 điểm
- Ý nghĩa bài học rút ra từ câu chuyện: 10 điểm
- Trình bày diễn cảm, sinh động, giọng kể hấp dẫn: 40 điểm
- Hình thức (trang phục đẹp, phù hợp, phụ họa, nhạc, múa, nhạc nền): 10 điểm
- Thời gian ( không quá 7 phút): 10 điểm
III-THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 7h ngày 14 tháng 10 năm 2019
2. Địa điểm: Trường THCS Nhân Quyền.
IV. BAN TỔ CHỨC
- Thầy Vũ Hồng Thăng - Hiệu trưởng: Trưởng ban
- Cô Nguyễn Thị Huệ - Tổng phụ trách: Phó ban
- Cô Đào Thị Hài – Phụ trách thư viện: Phó ban
- Phụ trách chi đội (GVCN): Thành viên
V. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO
- Thầy Vũ Hồng Thăng - Hiệu trưởng
- Thầy Đỗ Văn Doãn - Hiệu phó
- Cô Lê Thị Hoa: Giáo viên
- Thầy Nguyễn Văn Khoáng: Giáo viên
- Cô Bùi Thị Loan: Thư ký
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 1 giải nhất mỗi giải 100.0000đ
- 2 giải nhì mỗi giải 80.000đ
- 3 giải ba mỗi gải 50.000đ
VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Ngày 5/10 xây dựng kế hoạch.
- Ngày 7/10 triển khai kế hoạch cho các lớp, tiến hành bốc thăm thứ tự thi.
- Ngày 14/10/ 2019: Tổ chức hội thi
- Ngày 21/10/2019: Tổng kết và trao thưởng (dự kiến).
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện Bác Hồ” năm học 2019 –
2020 của trường THCS Nhân Quyền, nhà trường giao cho giáo viên làm công tác
TPT Đội, nhân viên Thư viện và GVCN các lớp phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- CBTV, TPT Đội (để thực hiện);
- GVCN (để thực hiện);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
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