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TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018.
Chuyên đề Ngoại khóa tổ Ngữ văn:

KẾ HOẠCH
Hội thi “Sân khấu hóa tác phẩm văn học dân gian Việt Nam”
Năm học: 2018 – 2019
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA.
- Khơi gợi niềm yêu thích văn chương nghệ thuật, tạo sân chơi đầy tính sáng tạo giúp học
sinh khắc sâu kiến thức, rèn luyện kĩ năng cảm thụ tác phẩm văn học dân gian.
- Tạo niềm say mê, hứng thú, tích cực chủ động, sáng tạo trong việc học tập bộ môn Ngữ
văn và sự năng động, tự tin trong sinh hoạt tập thể giúp học sinh phát huy năng khiếu múa, hát,
biểu diễn, tái hiện lại các tác phẩm văn học dân gian trên sân khấu.
- Tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn trường tiến tới chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11 và kỉ niệm 20 năm thành lập trường.
II. YÊU CẦU.
1. Đối tượng: Học sinh các lớp khối 10.
2. Hình thức:
- Thể loại dự thi: Mỗi lớp tham gia ít nhất 01 tiết mục.
+ Hát, múa dân gian;
+ Tiểu phẩm chuyển thể từ tác phẩm truyện dân gian.
- Thời gian trình bày phần dự thi cho mỗi lớp là 7-10 phút.
3. Thời gian tổ chức: Chủ nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018.
- Sáng từ: 07h30 đến 11h30;
- Chiều từ 13h30 đến 16h30.
4. Địa điểm: Hội trường trường THPT Bà Điểm.
5. Thành phần:
Chỉ đạo thực hiện
Hướng dẫn thực hiện
Tổ chức thực hiện
Thời gian
Dẫn chương trình

Lê Thanh Tòng
Võ Thành Danh
Quản lí học sinh

Giám khảo

Lê Thị Trưng
Nguyễn Thị Nhụy
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Võ Thị Hồng Yến
Trần Thị Tuyết
Nguyễn Thị Trúc Thy
Nguyễn Thị Hoa
Dương Thành Triết

Bành Phương Dung

Buổi sáng
Trần Lệ Oanh
Phạm Thị Thương
Buổi chiều
Hỗ trợ kỹ thuật
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Về phía tổ chuyên môn:
a. Tổ trưởng:
- Xây dựng kế hoạch, báo cáo Ban giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ kinh
phí. Có trách nhiệm triển khai kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong
tổ; thành lập BTC, BGK hội thi; phối hợp với GVCN các lớp để chuẩn bị cho hoạt động chuyên
đề.
- Tổ chức họp BTC, BGK hội thi đề ra các biểu mẫu, cách chấm điểm..., bắt đầu từ ngày
10/9/2018 đến khi kết thúc hoạt động ngoại khóa vào ngày 2 10/2018.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng giáo viên trong tổ trong quá trình lựa chọn học sinh,
tập luyện và tổ chức chương trình, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ.
- Thông báo tới GVCN, học sinh các lớp khối 10, chọn đội chơi và tập luyện.
- Dự trù nguồn kinh phí tổ chức chuyên đề.
b. GVBM:
- Có trách nhiệm hướng dẫn các lớp về nội dung, hình thức thi sao cho phù hợp với yêu
cầu của chuyên đề.
- Hỗ trợ tập luyện cho học sinh khi có yêu cầu.
- Thực hiện nghiêm túc sự phân công trong suốt quá trình tổ chức chuyên đề.
2. Về phía học sinh:
- Tham vấn với GVBM Ngữ văn dạy lớp và GVCN khi lựa chọn tiết mục dự thi.
- Sắp xếp thời gian tập luyện có hiệu quả, đúng kế hoạch.
- Chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng.
IV. KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT.
1. Khen thưởng: Các tập thể, cá nhân tham gia tích cực, nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả sẽ
được nhận phần thưởng theo các mức sau:
Thể loại

Nhất

Nhì

Ba

Hát, múa

300.000

200.000

150.000

Tiểu phẩm

500.000

400.000

300.000

Ghi chú
Có thể thay đổi tùy tình hình thực tế hội thi

2. Kỉ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm, ý thức kém bị xử lí kỉ luật theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Chuyên đề Ngoại khóa “Sân khấu hóa tác phẩm văn học
dân gian Việt Nam” của tổ Ngữ văn trong học kỳ I năm học 2018 – 2019. Tổ Ngữ văn rất mong
nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám hiệu, sự tham gia nhiệt tình của tất cả quý
thầy cô giáo và các em hoc sinh khối lớp 10 để hoạt động ngoại khóa được tổ chức đúng kế hoạch
và có hiệu quả.
HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Tổ trưởng

Trần Lệ Oanh
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