UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1364/SGDĐT-GDTH

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

V/v tham gia Sân chơi “Ý tưởng
trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học
năm 2018

Kính gửi: - Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật;
- Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Tương Lai.

Thực hiện Công văn số 4777/BGDĐT - GDTH ngày 16 tháng 10 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho
học sinh tiểu học, Sở GDĐT hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị hưởng ứng Sân chơi “Ý
tưởng trẻ thơ” do Bộ GDĐT phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức như sau:
I. Hướng dẫn thực hiện
1. Mục đích
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt
động giáo dục kĩ năng sống, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo để vươn tới những ước
mơ và mong muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực, Bộ GDĐT phối hợp với
Công ty Honda Việt Nam phát động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm 2018 dành cho
học sinh tiểu học trên phạm vi cả nước.
Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp
học sinh có hứng thú để học tốt các môn học/hoạt động giáo dục nhằm phát triển năng
lực và nhân cách một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thiết thực và hiệu quả.
2. Nội dung
Tên hoạt động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”: “Hãy là nhà phát minh tí hon”.
Chủ đề: “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Bằng những quan sát cuộc sống và thế giới xung quanh, học sinh đưa ra những
ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, phát minh để đem lại cho cuộc sống con người những
điều tốt đẹp và niềm vui, sau đó vẽ tranh để thể hiện ý tưởng của mình.
Mỗi học sinh có thể gửi từ 01 đến 03 bức tranh thể hiện những ý tưởng khác
nhau.
Khổ giấy và chất liệu tranh vẽ: theo Hướng dẫn đính kèm.

3. Đối tượng
Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia trên tinh thần hoàn toàn
tự nguyện.
Học sinh có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 03 thành viên/nhóm).
Việc đánh giá sẽ được tiến hành độc lập đối với 02 nhóm tuổi: Nhóm Lớp 1 - 2 - 3 và
Nhóm Lớp 4 - 5.
4. Thời gian và nơi nhận
- Thời gian nhận tranh: từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 25/11/2018 (căn cứ
theo dấu Bưu điện).
Tranh của học sinh được gửi trực tiếp về Ban Tổ chức. Các đơn vị không tổ
chức sơ loại hoặc chọn lọc tranh trước khi gửi. Khi gửi tranh, yêu cầu các đơn vị, cá
nhân ghi rõ trên phong bì, bao bì: địa chỉ nơi gửi, nơi nhận.
- Nơi nhận tranh: Cô Trần Phương Thảo, Công ty Honda Việt Nam, tầng 8 tòa
nhà Zen Plaza, 54-56 Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Tổ chức thực hiện
Để tham gia tốt Sân chơi, thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số việc sau đây:
- Hướng dẫn các trường/giáo viên công tác phát động và tham gia tốt Sân chơi.
- Chỉ đạo các trường/giáo viên có thể lồng ghép nội dung Sân chơi “Ý tưởng trẻ
thơ” vào các bài vẽ tranh trong chương trình chính khoá môn Mĩ thuật hoặc các hoạt
động ngoại khoá và không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường.
- Gửi danh sách người phụ trách Sân chơi của các đơn vị kèm theo số điện thoại
liên hệ (theo mẫu tại phụ lục 1).
- Mỗi Phòng GDĐT chọn 10 trường tiểu học để nhận tài liệu phát động từ Ban
Tổ chức (tờ rơi, băng rôn, áp phích) (theo mẫu tại phụ lục 2).
- Gửi các hình ảnh phát động về Sở GDĐT (theo địa chỉ email của Phòng Giáo
dục Tiểu học - Sở GDĐT).
Thời gian gửi danh sách và hình ảnh phát động trước ngày 25/10/2018; đồng
thời gửi báo cáo kết quả hoạt động về Sở GDĐT trước ngày 25/11/2018 (theo mẫu
tại phụ lục 3) qua Phòng Giáo dục Tiểu học, số điện thoại 0277.3857697 hoặc email:
phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn.
II. Tổ chức phát động cấp tỉnh
1. Thời gian
Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 06/11/2018.
2. Địa điểm
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Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (số 06 đường Võ Trường Toản, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
3. Thành phần
- Bộ GDĐT.
- Đại diện Honda Việt Nam.
- Lãnh đạo Sở GDĐT.
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT.
- Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật: 01 giáo viên dạy môn Mĩ thuật.
- Trường TH-THCS-THPT Tương lai: 01 giáo viên dạy môn Mĩ thuật.
- Mỗi Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố cử đại biểu, gồm:
+ 01 chuyên viên phụ trách nội dung Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”.
+ Giáo viên dạy môn Mĩ thuật, với số lượng cụ thể như sau:

SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN MỖI ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ
thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự

05

huyện Cao Lãnh, Thanh Bình
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08 đơn vị còn lại
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Các đơn vị gửi danh sách đại biểu dự tham dự qua email cho Phòng Giáo dục
Tiểu học - Sở GDĐT trước ngày 31/10/2018 (theo mẫu tại phụ lục 4).
4. Nội dung
Phát động chương trình triển khai “Ý tưởng trẻ thơ” lần thứ 11, chương trình cụ
thể:
Thời gian

Nội dung

Thành phần

13h.30 – 14h.00

Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu

BTC

14h.00 – 14h.10

Phát biểu của Sở GDĐT

Đại diện Sở GDĐT

14h.10 – 14h.20

Phát biểu của Honda Việt Nam

Đại diện Honda Việt Nam

14h.20 – 15h.00

Phát động triển khai cuộc thi

Honda Việt Nam

15h.00 – 15h.30

Hỏi & Đáp về cuộc thi

GV và Honda Việt Nam
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15h.30 – 15h.40

Giao nhiệm vụ triển khai cuộc thi cho GV

Đại diện Sở GDĐT

15h.40 – 16h.00

Tặng quà lưu niệm cho GV

Honda Việt Nam

16h.00

Kết thúc

5. Kinh phí
Các đơn vị cử đại biểu chi kinh phí phương tiện đi lại, công tác phí cho đại biểu
tham dự theo quy định tài chính hiện hành.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng tinh thần Công văn
này. Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về Sở
GDĐT (qua phòng GDTH số điện thoại 02773.857 697 hoặc Email:
phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (th/h);
- Vụ GDTH (b/c);
- Giám đốc, các Phó GĐ (b/c);
- Website Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT, S, 05b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@dongthap.gov.
vn
Cơ quan: Tỉnh Đồng
Tháp
Thời gian ký:
22.10.2018 15:31:21
+07:00

Nguyễn Minh Tâm

4

PHỤ LỤC 1

UBND HUYỆN ..............
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI PHỤ TRÁCH
SÂN CHƠI “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ” NĂM 2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

1

Người lập bảng

..............., ngày ... tháng năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG
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PHỤ LỤC 2

UBND HUYỆN ..............
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬN TÀI LIỆU PHÁT ĐỘNG
SÂN CHƠI “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ” NĂM 2018
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên trường

Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

Cộng
Tổng cộng danh sách có 10 (mười) trường.
Người lập bảng

..............., ngày ... tháng năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG
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PHỤ LỤC 3

UBND HUYỆN ..............
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC SINH THAM GIA
SÂN CHƠI “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ” NĂM 2018

TT

Tên trường

Số học sinh tham gia

Số tranh đã nộp
về BTC

Ghi chú

1
2
3

Cộng

Người lập bảng

..............., ngày ... tháng năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG
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PHỤ LỤC 4

UBND …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ........................................................................................

TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ghi chú

Tổng cộng danh sách này có ....... người.
…….., ngày ….. tháng năm 2018
Trưởng phòng
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC SÂN CHƠI “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ”
(Kèm theo Công văn số:
/SGDĐT - GDTH ngày tháng 10 năm 2018)

1. Tên hoạt động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”: “Hãy là nhà phát minh tí hon”.
2. Chủ đề: “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
3. Đối tượng tham gia: Trẻ em Việt Nam hiện đang là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến
lớp 5. Các em có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 03 thành
viên/nhóm).
4. Cách thức tổ chức:
a) Học sinh vẽ tranh - Thể hiện ý tưởng trên khổ giấy A3 với chất liệu phù hợp.
b) Học sinh tự chuyển tranh vẽ thành mô hình (đối với những học sinh có tranh vẽ
được Ban tổ chức đánh giá tốt và có thông báo từ Ban tổ chức tới học sinh).
c) Học sinh thuyết trình ý tưởng thể hiện qua mô hình (đối với những học sinh có mô
hình được Ban tổ chức đánh giá tốt và có thông báo từ Ban tổ chức tới học sinh).
d) Ban Tổ chức trao giải cho những học sinh có ý tưởng, mô hình và thuyết trình
được đánh giá xuất sắc nhất.
5. Yêu cầu:
- Các tranh vẽ phải truyền tải được ước mơ của trẻ thơ, các ý tưởng thể hiện phải có
tính sáng tạo, không được sao chép.
- Tranh vẽ sai khổ giấy hoặc sai chủ đề (chân dung, tĩnh vật, phong cảnh...) sẽ không
hợp lệ.
- Ý tưởng và tranh vẽ của học sinh chưa từng tham gia tại các cuộc thi nào.
- Mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh (tối đa 03 thành viên/nhóm) chỉ được gửi tối đa
03 ý tưởng (03 bức tranh) về Ban Tổ chức.
- Hạn cuối nộp bài dự thi: ngày 25/11/2018. Thời gian nhận bài thi được tính theo dấu
bưu điện. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc khi gửi
qua bưu điện.
- 60 (sáu mươi) bức tranh thể hiện ý tưởng tốt nhất sẽ được Ban tổ chức chọn và
thông báo tới học sinh để các em chuyển ý tưởng từ tranh vẽ thành mô hình gửi về Ban Tổ
chức. Học sinh phải thể hiện bằng phát minh cụ thể, có thể dựng thành mô hình mang cơ chế
chuyển động (không bắt buộc) kèm theo một bản thuyết trình hoặc giải thích ngắn gọn về ý
tưởng của mình (tên ý tưởng, ước mơ của em khi vẽ bức tranh này, cơ chế hoạt động của mô
hình,...).
+ Mô hình phải được thực hiện bởi chính các em học sinh. Bố mẹ. thầy cô, gia đình
có thể hỗ trợ nhưng không được làm thay cho học sinh.
+ Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ 700.000đ cho mỗi ý tưởng khi được chuyển thành mô hình
(500.000đ dành cho học sinh và 200.000đ dành cho thầy cô giáo hỗ trợ học sinh làm mô
hình).
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- Từ 60 mô hình, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 mô hình tiêu biểu nhất để tham gia giao
lưu và thuyết trình tại Hà Nội. Căn cứ vào kết quả, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các học sinh
có ý tưởng xuất sắc nhất.
Cụ thể như sau:
02 Giải Nhất: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải trị giá 14 triệu đồng
02 Giải Ba: mỗi giải trị giá 8 triệu đồng
04 Giải Honda: mỗi giải trị giá 4 triệu đồng
20 Giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 2 triệu đồng
* Cùng với các phần thưởng cá nhân, các trường tiểu học có học sinh đoạt Giải Nhất,
Nhì và Ba sẽ nhận được phần thưởng có giá trị tương ứng 60, 50 và 40 triệu đồng (bằng
hiện vật).
5. Một số lưu ý:
Mặt sau mỗi bức tranh gửi Ban tổ chức, học sinh ghi đầy đủ các thông tin sau đây:
- Họ và tên (đối với các nhóm tham dự, cần ghi rõ tên Nhóm trưởng);
- Ngày tháng năm sinh (gửi kèm theo 1 bản sao Giấy khai sinh);
- Địa chỉ nhà riêng;
- Số điện thoại liên hệ;
- Biết về cuộc thi qua kênh thông tin nào: (Truyền hình, báo chí, tờ rơi, trường
học,...).
- Tên và số điện thoại của người hướng dẫn (nếu có).
* Ban Tổ chức có quyền sử dụng tất cả các ý tưởng, hình ảnh liên quan đến việc tổ
chức Sân chơi cho mục đích tuyên truyền, khích lệ sự sáng tạo và ý tưởng bay bổng của học
sinh.
* Ban Tổ chức hỗ trợ toàn bộ chỉ phí ăn ở, đi lại cho những học sinh được mời về
tham dự giao lưu và thuyết trình ý tưởng tại Hà Nội ./.
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