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KẾ HOẠCH ĐỌC SÁCH TẠI THƯ VIỆN
Năm học 2020-2021.
Căn cứ Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp.
Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của
trường THCS Huỳnh Văn Nghệ. Thư viện trường THCS Huỳnh Văn Nghệ xây dựng
Kế hoạch “Đọc sách tại Thư viện” như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
* Mục đích:
- Được sự chỉ đạo của Phòng giáo dục, Ban lãnh đạo nhà trường, nhằm phát
huy hiệu quả của tủ sách Thư viện, khuyến khích tinh thần đọc sách và giúp các em
học sinh có thói quen đọc sách, mở rộng thêm kiến thức cho học sinh trong nhà
trường.
- Gắn việc học bộ môn với thực tế cuộc sống, cảm thụ văn học qua một tác
phẩm ngoài sách giáo khoa. Giúp học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, phương
pháp tuyên truyền đọc sách đối với học sinh từ đó xây dựng và phát triển phong trào
đọc sách, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của xã hội.
- Bồi dưỡng hứng thú và thói quen đọc sách, năng lực tự học và các kỹ năng
(kỹ năng tập trung, quan sát, khái quát, lý giải và khả năng sáng tạo) cho học sinh.
*Yêu cầu:
- Đảm bảo 100% học sinh khối 6,7 của nhà trường tham gia đọc sách.
- Tạo hứng thú và thói quen đọc sách cho học sinh (học sinh có thể nói được
cảm nhận/ Điều được học của bản thân sau khi đọc quyển sách).
- Các năng lực học tập của học sinh được phát triển (năng lực quan sát, miêu
tả, năng lực lý giải, năng lực sáng tạo, năng lực đọc thầm và tóm tắt nội dung cốt lõi
sau khi đọc một tác phẩm,…).
II. Thời gian:
- Thời gian từ ngày 07/09/2020 đến ngày 21/5/2021. (Theo thời khóa biểu)
III. Nội dung và hình thức:

* Nội dung: Bộ phận Thư viện phối hợp với bộ môn Văn chuẩn bị những loại
sách phù hợp với mỗi khối lớp như: Sách kỹ năng sống, sách Hạt giống tâm hồn,
sách Văn học, sách Khoa học, sách Lịch sử…(Danh mục sách đính kèm)
* Hình thức: Đọc tại chỗ
Khối 6

Stt

Tháng 09

Tháng 10

Tháng 11

+ Ước mơ

+ Đừng lãng phí một phút

+ Bài học đáng giá

+ Nằm gai nếm mật

+ Sau mỗi lần thất bại

+ Dũng cảm cứu cha

+ Sống trọn vẹn từng ngày

+ Hạt giống tâm hồn

+ Vội vàng

+ Kính vạn hoa

+ Người thầy của tuổi thơ

+ Ếch ngồi đáy giếng

+ Giá trị của nghịch cảnh

+ Ngựa già quen đường

+ Nếu ước mơ đủ lớn

+ Nước chảy đá mềm

+ Gây thiện cảm.

+ Rồi sẽ ổn thôi

+ Quà tặng cuộc sống

+ Bác Hồ và những bài học đạo
đức lối sống

+ Khoảnh khắc cuộc đời

Huyền thoại và truyền thuyết châu
phi

+ Cây nào quả đó
+ Rồi sẽ ổn thôi
+ Điều mẹ dạy cho chúng con
+ Văn học tuổi trẻ

+ Tấm huy chương vàng đặc biệt

Tháng 12

Khối 7

+ Một bàn tay cũng có thể vỗ ra
tiếng
+ Theo đuổi ước mơ từ số 0
+ Hai con gấu
+ Bức tranh phượng hoàng

+ Phiêu lưu trong rừng mưa nhiệt
đới
+ Pharaoh và Kim Tự Tháp
+ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng
+ Hoàng Sa Trường Sa trong vòng
tay Tổ Quốc
+ Thư viện trí thức- Những điều kỳ
thú của trái đất
+ 7 bài học về tinh thần lạc quan
+ 10 vạn câu hỏi vì sao

Tháng 01

+ Không có thời gian từ bỏ

+ Người con hiếu thảo

+ Thời khắc cần dũng khí

+ Đi về phía cha

+ Phát minh lớn từ trò chơi nhỏ

+ Không được gục ngã

+ Không bỏ cuộc
+ Thế giới quanh ta

Tháng 02

+ Nơi tình yêu bắt đầu
+ 101 câu chuyện học sinh cần đọc
giúp các em sống chan hòa yêu
thương

+ Ngôn ngữ bàn tay

+ Thằng quỷ nhỏ

+ Tư tưởng về vườn cây

+ Câu hỏi của em

+ Có một người như thế
+ Lời xin lỗi muộn 18 năm

+ Sinh học có những câu chuyện
kỳ diệu

+ Người cha vĩ đại

+ Tôi đi học
+ Dế mèn phiêu lưu ký
+ Chúc một ngày tốt lành

Tháng 03

Tháng 04

+ Buổi tối thư 6 của tháng 8

+ Bàn tay của mẹ

+ Bạn là ai đó mới là điều quan
trọng

+ Người mẹ điên
+ Con xin lỗi mẹ

+ Bài học lớn nhất

+ Con gái vô tâm

+ Cái giá của giấc mơ

+ Thư gửi con gái

+ Cha là tất cả

+ Cuộc sống không giới hạn Nick
Vujicic

+ Trầm hương cứu mẹ

+ Một thoáng ngày xưa

+ Tế Liễu dạy con

+ Túi gạo của mẹ

+ Người con nuôi

+ Con sẽ sống tốt

+ Kỹ năng làm chủ bản than

+ Nụ cười đến từ nước mắt

+ Kỹ năng tự nhận thức

+ Hai người mẹ

+ Kỹ năng đặt mục tiêu

+ Cuộc sống quanh em- Gia đình

+ Cuộc sống quanh em- Nghề
nghiệp
+ Cuộc sống quanh em- Trò chơi
em yêu thích

+ Cuộc sống quanh em- Cư xử tốt
+ Cuộc sống quanh em- Ngôi nhà
em yêu

+ Cuộc sống quanh em- Thế giới
quanh em
+ Rèn luyện kỹ năng sống dành
cho học sinh…Kỹ năng tư duy.
+ Rèn luyện kỹ năng sống dành

+ Ba ơi con muốn nói
+ Ngày của cha
+ Những khoảng lặng cuộc sống

cho học sinh…Kỹ năng ra quyết
định.
Tháng 05

+ 500 Câu chuyện đạo đức tình
cha
+ 500 Câu chuyện đạo đức gia
đình

+ Hành trang vào đời
+ Học giỏi cách nào đây
+ Người thông mình làm cách nào
để hạnh phúc
+ Để có một tâm hồn đẹp
+ Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc
+ 10 câu hỏi vạn năng

Ghi chú: Sau mỗi tuần sẽ hoán đổi sách từ nhóm này qua nhóm khác theo sự
hướng dẫn của Giáo viên và Cán bộ Thư viện.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Cán bộ Thư viện chịu trách nhiệm lập kế hoạch, chuẩn bị các loại tài liệu, để
cung cấp cho học sinh và theo dõi tình hình đọc sách tại thư viện. Tháng 08,
09/2020.
- Sau mỗi tháng theo sự hướng dẫn của giáo viên các em học sinh sẽ viết một
bài thu hoạch về một cuốn sách đã được đọc tại Thư viện và nộp bài thu hoạch đó về
cho Cán bộ Thư viện. Tháng 09/2020 đến tháng 05/2020.
- Phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách tổ chức các hội thi như
(Vẽ tranh theo chủ đề Văn học, vẽ tranh theo bìa sách, Lớn lên cùng sách,…) để phát
huy năng lực và kỹ năng sáng tạo của học sinh. Tháng 10/2020, tháng 01/2021.
Trên đây là kế hoạch “Tiết đọc sách tại Thư viện năm học 2020-2021”. Đề
nghị các bộ phận liên quan và học sinh các lớp thực hiện nghiêm túc./.
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