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Tân Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức và tham gia Cuộc thi “Lớn lên cùng sách”
Năm học 2021 – 2022
Căn cứ kế hoạch số 1447/KH-GDĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về Kế hoạch Cuộc thi “Lớn lên cùng sách” năm học 2021 – 2022;
Thực hiện Kế hoạch Giáo dục số 166/KH-PNT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch;
Thực hiện Kế hoạch bộ môn Ngữ văn năm học 2021 – 2022.
Tổ Ngữ văn phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Hoạt động GD.NGLL, Đoàn thanh niên,
Liên đội; Thư viện xây dựng Kế hoạch tổ chức và tham gia cuộc thi “Lớn lên cùng sách”
năm học 2021 – 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Phát huy chức năng, vai trò của thư viện trường học.
- Duy trì và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh, từ đó nâng cao chất lượng
học tập trong nhà trường, đưa việc đọc sách trở thành văn hóa đọc.
- Giúp học sinh có được tình yêu và sự quan tâm đối với sách. Có phương pháp,
kĩ năng đọc sách, có thói quen đọc sách mỗi ngày, biết lập kế hoạch đọc sách một cách
khoa học, hợp lý.
- Qua quá trình đọc sách, học sinh có sự thay đổi tốt đẹp về tâm hồn, kiến thức, tư
duy, kỹ năng sống; nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo; biết vận dụng vào thực tiễn
những kiến thức đã đọc.
- Hướng đến sự trưởng thành của học sinh qua quá trình đọc sách, thói quen đọc
sách và kỹ năng đọc.
II. NỘI DUNG:
1. Hình thức, nội dung thi cấp trường:
- Hình thức thi có thể là trực tuyến hoặc hình thức phù hợp với tình hình thực tế;
học sinh có thể gửi sản phẩm dự thi về Ban tổ chức của trường.
- Học sinh dự thi có thể tham gia với các hình thức:
+ Xây dựng kế hoạch đọc sách trong năm học 2021 – 2022 (thời gian đọc sách,
nơi đọc sách, các sách sẽ đọc, vận dụng các biện pháp kỹ thuật để củng cố và đào sâu
những nội dung đã đọc như: ghi chép, soạn tóm tắt, viết chú giải, trao đổi với bạn bè về
nội dung đã đọc…)
+ Thực hiện sản phẩm sáng tạo: Trong quá trình đọc sách, học sinh nảy sinh các
ý tưởng, suy nghĩ sáng tạo và thực hiện các sản phẩm sáng tạo như: vẽ tranh, thiết kế tờ

cổ động đọc sách; sáng tác thơ, bài hát, truyện ngắn cổ động đọc sách (giới thiệu sách,
trao đổi sách qua mạng xã hội…); viết bài cảm nhận về quyển sách đã đọc…
2. Hình thức, nội dung thi cấp quận:
- Mỗi đơn vị lựa chọn 6 học sinh: 03 học sinh khối 6 - 7; 03 học sinh khối 8 – 9 để
dự thi cấp quận.
- Học sinh dự thi sẽ tham gia trực tiếp các hoạt động sau:
+ Hoạt động 1: Học tập, trao đổi về các phương pháp, kỹ năng đọc sách.
+ Hoạt động 2: Thực hiện sản phẩm sáng tạo sau khi đọc sách: Ban tổ chức cung
cấp các vật dụng, văn phòng phẩm và một quyển sách, một bài viết hoặc một đoạn
trích… để học sinh lấy ý tưởng, cảm hứng sáng tạo. Sau đó, các em tự do lựa chọn 1
trong 5 hoạt động sáng tạo sau để thể hiện:
• Sáng tác truyện, thơ.
• Vẽ tranh, vẽ biểu tượng, xé giấy dán tranh.
• Thuyết minh về quyển sách vừa đọc.
• Diễn kịch, sáng tác bài hát.
• Kết nối với tài liệu, văn bản khác để viết bài văn nghị luận.
- Hoạt động 3: Thuyết minh, thể hiện các sản phẩm sáng tạo và trả lời các câu hỏi
của Ban giám khảo.
- (Lưu ý: Ở hoạt động 2, khuyến khích học sinh mang theo vật dụng cá nhân phục
vụ cho khả năng sáng tạo của mình).
III. Phân công thực hiện
1. Thành lập Ban tổ chức thi cấp trường
- Trưởng ban: Cô Ngô Lê Ý Trang - Hiệu trưởng
- Phó ban: Thầy Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng
- Phó ban thường trực: Cô Trần Thị Bích Thảo -Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
- Các ủy viên:
+ Cô Nguyễn Thị Hoa – Phụ trách Thư viện
+ Cô Bùi Thị Kim Như – Bí thư chi đoàn
+ Cô Vũ Thị Ngọc Ánh – GV Ngữ văn
+ Cô Phạm Thị Liên – GV Ngữ văn
+ Cô Nguyễn Thị Vân – GV Ngữ văn
2. Ban giám khảo cuộc thi cấp trường
- Cô Trần Thị Bích Thảo
- Cô Trần Vũ Kim Oanh
- Cô Nguyễn Bảo Liên Phương
- Cô Phạm Thị Mai Lan

3. Cơ cấu giải thưởng
- Giải I: 02 giải, mỗi giải 200.000đ + 02 quyển sách
- Giải II: 02 giải, mỗi giải 150.000đ + 1 quyển sách
- Giải III: 02 giải, mỗi giải 100.000đ + 1 quyển sách
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thi cấp trường
- Thứ tư 17/11/2021: Xây dựng kế hoạch.
- Thứ năm 18/11/2021: Phát động cuộc thi toàn trường (GV Văn, GVCN, Chi
đoàn, Tổng phụ trách, cán bộ phụ trách Thư viện).
- Từ 19/11/2021 đến 25/11/2021: Học sinh dự thi cấp trường
- Thứ bảy 27/11/2021: Học sinh nộp sản phẩm về Ban giám khảo cuộc thi.
- Thứ hai 29/11/2021: Ban giám khảo chấm sản phẩm và lập danh sách học sinh
tham gia thi cấp quận.
- Từ 30/11/2021 đến 10/12/2021: Bồi dưỡng học sinh dự thi cấp quận.
- Thứ sáu 10/12/2021: Nộp danh sách học sinh dự thi cấp quận về Phòng Giáo dục
và Đào tạo (Cô Nguyệt - Tổ phổ thông, email: caonguyet.hcmup@gmail.com ).
2. Thi cấp quận Vòng 1:
- Thứ sáu 10/12/2021: Nộp các sản phẩm sau về Phòng Giáo dục và Đào tạo
+ Bài viết (Kế hoạch đọc sách + Bài cảm nhận + Hình ảnh sản phẩm sáng tạo
và bài thuyết trình sảnh phẩm).
+ Hình ảnh cuộc thi được tổ chức tại đơn vị (để Ban giám khảo xét giải tập thể).
- Từ 15/12/2021 – 20/12/2021: Ban giám khảo cấp quận chấm bài dự thi các trường
và chọn ra 04 học sinh (02 học sinh khối 6 – 7 và 02 học sinh khối 8 - 9) vào thi Vòng
2 cấp quận.
3. Thi cấp quận Vòng 2, Vòng 3:
- Vòng 2:
+ Thứ tư, 29/12/2021.
+ Địa điểm: Thư viện Trường THCS Âu Lạc
• 7g00 – 7g30: Tập trung học sinh, khai mạc cuộc thi.
• 7g30 – 8g00: Học sinh được hướng dẫn kỹ năng, phương pháp đọc sách.
• 8g00 – 9g30: Học sinh đọc sách, thực hiện sản phẩm sáng tạo.
- Vòng 3:
• 10g00: Thuyết minh về sản phẩm và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
• 11g00: Tổng kết và trao giải.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức và tham gia cuộc thi “Lớn lên cùng sách” của
Trường THCS Phạm Ngọc Thạch; các bộ phận, cá nhân được phân công phối hợp triển
khai và thực hiện để kế hoạch đạt được hiệu quả tốt nhất./.
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Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Hoạt động GD.NGLL;
- Phó Hiệu trưởng;
- Tổ trưởng chuyên môn;
- Bí thư Chi đoàn, Tổng
phụ trách;
- Phụ trách Thư viện;
- GVCN;
- Lưu.

