TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

KẾ HOẠCH HỘI THI LÀM BÁO TƯỜNG
Năm học: 2019 – 2020
I. Mục đích – Ý nghĩa:
- Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đợt I, thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam 20-11 và ngày Nam kỳ khởi nghĩa 23-11.
- Nhằm giúp học sinh có dịp bày tỏ tình yêu thương, gắn bó của mình với trường, lớp,
thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước.
- Nhằm giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo và lòng yêu nước trong học sinh.
- Nhằm phát huy khả năng sáng tạo của học sinh về nhiều mặt: sáng tác thơ văn, trang
trí nghệ thuật…
- Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết trong các tập thể lớp, tinh thần hợp tác, làm việc
nhóm cho học sinh.
II. Nội dung: Mỗi tờ báo cần đảm bảo đủ 3 chủ đề sau đây:
- Chủ đề 1: “Mái trường, thầy cô, bạn bè của chúng em”
+ Học sinh viết về tình bạn
+ Học sinh viết về tình thầy trò.
+ Học sinh viết về những kỷ niệm buồn vui trong lớp học.
+ Học sinh viết về cảm xúc đối với mái trường THPT Bà Điểm
- Chủ đề 2: “Học tập và mơ ước của chúng em”
+ Học sinh viết về việc học tập, rèn luyện dưới mái trường.
+ Học sinh viết về ước mơ của mình và bạn bè.
+ Học sinh viết về những tấm gương phấn đấu tốt trong tập thể trường, lớp mình.
- Chủ đề 3: “Quê hương, đất nước của chúng em”
+ Học sinh viết về những tình cảm đối với quê hương, đất nước: tự hào về lịch sử,
thắng cảnh của quê hương đất nước, những vị anh hùng hy sinh cho quê hương đất nước.
+ Học sinh viết về tình yêu đối với biển đảo và những việc cần làm để giữ gìn biển
đảo quê hương.
III. Thể loại và hình thức trình bày:
1. Thể loại:
- Học sinh có thể sáng tác bằng tất cả các thể loại (phải ghi tên học sinh sáng tác): thơ,
truyện ngắn, ký, tùy bút, phóng sự, bản tin, xã luận, thư từ, truyện cười, vè…
- Học sinh chỉ được sưu tầm bài (và phải ghi rõ là sưu tầm) ở những thể loại sau: danh
ngôn, nhạc, câu đố, ca dao, tục ngữ.
- Ban tổ chức khuyến khích và đánh giá cao những tờ báo có nhiều bài tự sáng tác.
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2. Hình thức trình bày:
- Học sinh tự viết bài, trang trí trực tiếp trên một tờ giấy Rô-ki khổ A0 theo chiều
ngang hoặc chiều dọc (không thuê mướn họa sĩ)
- Tờ báo phải có nẹp trên dưới chắc chắn và dây treo.
- Không làm báo dán, không in vi tính, không dùng hình thức trang trí sẵn, không làm
mô hình.
IV. Tiêu chí đánh giá:
 Vòng loại:
* Mỗi lớp tham gia một tờ báo, mỗi khối chọn 4 tờ báo vào vòng chung kết theo số điểm từ
cao xuống. Tổng số tờ báo được vào vòng chung kết là 12.
* Thang điểm (30 điểm):
Tiêu chí

Số điểm

1. Đảm bảo tiến độ, thời gian nộp báo: (5 điểm)
+ Nộp báo đúng thời gian quy định
+ Nộp báo trễ hạn
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2. Hình thức: (12 điểm)
+ Báo đúng kích cỡ, có nẹp treo trên dưới
+ Bố cục, trang trí hài hòa, màu sắc đẹp, có tính thẩm mỹ cao
+ Chữ viết sạch đẹp
+ Có tên lớp, tên báo, tên GVCN và nhóm biên tập
+ Thể hiện phong cách sáng tạo độc đáo
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3. Nội dung: (13 điểm)
+ Thể loại phong phú, đa dạng
+ Nhiều bài viết
+ Đa số bài viết nêu bật chủ đề của tờ báo
+ Có nhiều bài tự sáng tác
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 Vòng chung kết : Ban giám khảo sẽ đánh giá 12 tờ báo dựa trên các tiêu chí:
Tiêu chí

Số điểm

1. Hình thức: (10 điểm)
+ Bố cục, trang trí hài hòa, màu sắc đẹp, có tính thẩm mỹ cao
+ Chữ viết sạch đẹp
+ Phân bố bài viết cân đối, hợp lý
+ Thể hiện phong cách sáng tạo độc đáo
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2. Nội dung: (20 điểm)
+ Thể loại phong phú, đa dạng
+ Nhiều bài viết
+ Nhiều bài tự sáng tác
+ Diễn đạt đúng thể loại, đúng ngữ pháp, đúng chính tả
+ Nhan đề các bài viết nêu bật chủ đề
+ Nội dung tích cực, phù hợp với chuẩn mực đạo đức, tư
tưởng đạo lý dân tộc, tinh thần tôn sư trọng đạo...
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V. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 giải nhất
- 01 giải nhì
- 02 giải ba
- 03 giải khuyến khích
- Định mức giải thưởng được tính theo định mức do nhà trường quy định.
VI. Ban giám khảo:
Để đảm bảo tính khách quan công bằng:
- Ban giám khảo vòng loại là các giáo viên không chủ nhiệm lớp.
- Ban giám khảo vòng chung kết là các giáo viên không chủ nhiệm lớp hoặc không chủ
nhiệm các lớp có báo tường vào vòng chung kết.
VII. Thời gian thực hiện:
- Triển khai kế hoạch đến giáo viên chủ nhiệm và các lớp: thứ 2 (ngày 07/10/2019)
- Tập huấn kỹ năng làm báo tường cho ban biên tập các lớp: thứ 5 (ngày 10/10/2019)
+ Thời gian: 8g30 (Giờ ra chơi lần 1)
+ Địa điểm: Hội trường
+ Giáo viên phụ trách: cô Bùi Thị Huệ
+ Học sinh tham gia tập huấn: mỗi lớp 2 học sinh đại diện ban biên tập báo tường.
- Hạn chót nộp báo: 9g00 thứ 5 ngày 31/10/2019 tại Thư viện.
- Thời gian chấm vòng loại: từ 04/11/2019 – 08/11/2019
- Thời gian chấm vòng chung kết: từ 11/11/2019 – 15/11/2019
- Tổng kết và trao giải: ngày 18/11/2019 (dự kiến)
Hóc Môn, ngày 01 tháng 10 năm 2019
TM. Ban tổ chức

Duyệt của Hiệu Trưởng

Phan Liên Yến Phi
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