ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 4, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Số: 972/GDĐT
Về tổ chức hội thi “Hùng biện tiếng Anh
cấp Tiểu học và THCS”
năm học 2018 – 2019.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.
Căn cứ vào Quyết định số 448/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Phổ cập và
nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”;
Căn cứ vào văn bản số 3561/GDĐT-TH của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ
Chí Minh về tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học” năm học 2018 –
2019;
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
4 tổ chức cuộc thi “ Hùng biện tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS” năm 2018 – 2019
theo kế hoạch sau:
I. MỤC ĐÍCH
 Góp phần thúc đẩy việc thực hiện thành công Đề án “Phổ cập và nâng cao
năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ
Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”;
 Tạo sân chơi phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh Tiểu học và
THCS qua đó góp phần rèn luyện kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, kĩ năng làm việc
nhóm và năng lực hùng biện tiếng Anh.
 Ta ̣o cơ hô ̣i để các trường Tiể u ho ̣c, THCS giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy
và học tiếng Anh, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất
lượng giảng dạy tiếng Anh.
II. NHỮ NG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Thành lâ ̣p Ban tổ chức Hội thi:
 Thầy Trần Minh Ngôn – Trường PGD&ĐT Q4 – Trưởng ban;
 Cô Cao Thị Tuyết Mai – Phó trưởng PGD&ĐT Q4 – Phó ban;
 Cô Phạm Thúy Hà – Chuyên viên PGD&ĐT Q4 - Ủy viên;
2. Ban giám khảo Hội thi:
Đại diện các Trung tâm cung cấp giáo viên nước ngoài: I-CLC, Compass
Education, Gela Education, ĐTP online, Vinalearn.
1

3. Kinh phí:
Vận động tài trợ từ các Công ty cung cấp phần mềm bổ trợ, các trung tâm cung
cấp giáo viên nước ngoài đang giảng dạy tại các trường trên địa bàn Quận 4.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Tất cả các học sinh đang theo học tiếng Anh tại các trường Tiểu học và THCS.
IV. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ:
a. Nội dung: Tập trung các chủ đề:
 Tình bạn trong nhà trường, tình đoàn kết, tinh thần tập thể, giúp đỡ lẫn
nhau,…
 Tình yêu dành cho gia đình, trường lớp, thầy cô, quê hương, đất nước.
 Tinh thần vượt khó, ham học hỏi, biết ứng dụng những điều đã học vào thực
tế.
 Ý thức bảo vệ môi trường, tính tiết kiệm.
b. Tiêu chí: tổng điểm cho các tiêu chí là 100 điểm
 Trình bày được thông điệp của đoạn phim (theo suy nghĩ của cá nhân các
em): 20 điểm
 Kĩ năng làm việc nhóm (thảo luận, trao đổi ý tưởng, sự phối hợp giữa các
thành viên trong đội): 20 điểm
 Kĩ năng thuyết trình: 20 điểm
 Kĩ năng phản biện: 20 điểm
 Kĩ năng ngôn ngữ: 20 điểm
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tổ chức: Hội thi được tổ chức theo 3 bảng A, B, C.
Bảng A: Dành cho các trường tiểu học đã thực hiện chương trình tiếng Anh
được nhiều năm và điều kiện thực hiện tốt giảng dạy tiếng Anh (Nguyễn Trường Tộ,
Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Trần Côn, Xóm Chiếu, Bến Cảng, Vĩnh
Hội, Nguyễn Huệ 3).
Bảng B: Dành cho các trường tiểu học mới thực hiện giảng dạy tiếng Anh
(Bạch Đằng, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Huệ 1, Đống Đa, Tăng Bạt Hổ B, Lý Nhơn).
Tuy nhiên các trường thuộc bảng B nếu thấy đủ năng lực có thể đăng ký xin
chuyển lên bảng A. (Hạn chót đăng ký chuyển bảng cho cô Thúy Hà là ngày
31/10/2018)
Bảng C: các trường THCS.
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2. Cách thực hiện:
 Mỗi trường theo Bảng A, B, C cử 01 đội gồm 04 học sinh tham dự hội thi.
 Các trường sẽ bốc thăm chọn thứ tự và cặp thi.
 Đại diện 2 đội thi sẽ bốc thăm và cùng xem 1 đoạn phim dài khoảng 3 phút,
sau đó sẽ bốc thăm chọn câu hỏi.
 Các câu hỏi sẽ được soạn sẵn theo nội dung đoạn phim và được trình chiếu
sau khi đoạn phim kết thúc.
 Các đội có 03 phút để trao đổi giữa các thành viên (ý tưởng, chọn người phối
hợp giữa các thành viên trong đội). Sau đó mỗi đội có 03 phút để trình bày thông
điệp của đoạn phim và 02 phút để trả lời câu hỏi.
 Giám khảo sẽ căn cứ theo phần trình bày của các đội và cho điểm theo tiêu
chí mà không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào.
3. Thời gian: 3 buổi
 Bảng A: Sáng thứ năm 29/11/2018 từ 8g00 – 10g30
 Bảng B: Chiều thứ năm 29/11/2018 từ 14g00 – 16g00
 Bảng C: Sáng thứ sáu 30/11/2018 từ 8g00 – 10g00
4. Địa điểm:
Hội trường trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
5. Cơ cấu giải thưởng:
Trao giải thưởng theo Bảng.
 Giải Đồng đội (Teamwork)
 Giải Nhận thức (Awareness)
 Giải Trách nhiệm (Responsibility)
 Giải Cá nhân
Sau cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn 01 đội gồm 04 học sinh tiểu học (có thể từ
nhiều trường tiểu học khác nhau) đại diện Quận 4 tham dự Hội thi “Hùng biện tiếng
Anh cấp tiểu học” vòng cấp thành phố (dự kiến tháng 01/2019).
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 Ngày 17/10/2018: lên kế hoạch dự thảo, có sự tham mưu của Tổ GVML tiếng
Anh.
 Ngày 18/10/2018: gửi Kế hoạch dự thảo về các trường.
 Ngày 22/10/2018: gửi kế hoạch chính thức về trường.
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 Tháng 11/2018: các trường triển khai hội thi (trước 25/11).
 Cuối tháng 11/2018: tổ chức thực hiện.
 Tháng 01/2019: 01 đội đại diện Quận 4 tham dự hội thi vòng 3 cấp thành phố.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực hiện
nội dung kế hoạch, đúng thời gian quy đinh./.
̣
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TiH, THCS.
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