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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
+ Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”cho ĐVTN
+ Là một hoạt động thiết thực chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam
20/11/2017, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HS.
+ Phát huy ý tưởng, khả năng sáng tạo của HS; tạo mối quan hệ đoàn kết,
thân thiện giữa HS và giáo viên.
2. Yêu cầu
+ Các Chi đoàn tổ chức phát động toàn thể ĐVTN trong Chi đoàn tham gia.
+ Mỗi Chi đoàn hoàn thành 01 sản phẩm để tham gia cuộc thi đảm bảo chất
lượng, thời gian.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Tất cả các chi đoàn đều tham gia
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
+ Thời gian bắt đầu
: 1/11/2017
+ Thời gian thu sản phẩm : Sáng 15/11/2017.
+ Trưng bày sản phẩm và công bố kết quả: từ 18/11 - > 20/11/2017.
+ Địa điểm thu sản phẩm : Văn phòng đoàn trường
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mỗi sản phẩm báo tường cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Chủ đề
Hướng về truyền thống tôn sư trọng đạo; chủ đề về mái trường, bạn bè, thầy
cô.
2. Chuyên mục
Bắt buộc phải có các chuyên mục sau: Lời tựa, Xã luận, thơ, văn, truyện
ngắn, truyện cười, bài hát, câu đố, góc thư giãn, ảnh minh họa, góc giới thiệu về chi
đoàn mình… Trong đó:
- Góc giới thiệu về chi đoàn mình: viết về lớp mình và có ảnh tập thể lớp minh họa
3. Số lượng
– Tối thiểu: 12 bài.
– Số lượng bài sưu tầm không quá 1/3 số bài trong sản phẩm dự thi. Khuyễn
khích bài tự sáng tác. Bài tự sáng tác phải ghi tên tác giả, bài sưu tầm phải ghi “sưu
tầm” ở cuối bài.
4. Trình bày
– Chữ viết tay bằng mực đen (xanh/ tím).

– Minh họa (in, vẽ, cắt dán).
5. Kích thước, chất liệu
– Kích thước
: Trên khổ giấy A0.
– Chất liệu trang trí: Khuyến khích sự sáng tạo, độc đáo.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải chính: 01 giải nhất (150. 000đ); 1 giải nhì (100. 000đ); 2 giải ba (70 000đ/giải)
- Giải phụ: 1 Giải ấn tượng, 1 giải sáng tạo, 1 giải nội dung xuất sắc nhất (50 000đ/gải)
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Đoàn trường lo kinh phí tổ chức và giải thưởng.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đoàn trường triển khai kế hoạch, chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức thực hiện..
- GVCN và tập thể lớp có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo mục
đích, yêu cầu đề ra.
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