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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện
năm học 2020 - 2021
Thực hiện Công văn số 1261/PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2020 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về phương hướng, nhiệm vụ và các giải
pháp chủ yếu năm học 2020-2021; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế
hoạch tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện năm học 2020 - 2021 như
sau:
I. Mục đích hội thi
Nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, đặc biệt khả
năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh;
Tạo môi trường cho học sinh trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng Anh theo
từng chủ điểm đã học để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Khơi dậy trong
học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với môn học;
Tạo cơ hội để giáo viên và học sinh trong huyện 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, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói cho
học sinh.
II. Đối tượng, nội dung, thời gian hội thi
1. Đối tượng:
Đối tượng dự thi là học sinh tiểu học học lớp 3,4,5 thuộc các trường có
cấp tiểu học thuộc Phòng GD&ĐT huyện. Mỗi trường thành lập 01 đội dự thi,
gồm có 03 học sinh (lớp 3,4,5- mỗi khối lớp 1 học sinh).
2. Nội dung: Nội dung hội thi gồm 3 phần:
a) Phần 1: Nghe hiểu (15 câu - 15 điểm)
Thí sinh làm bài cá nhân trên giấy A4. Các dạng bài nghe: chọn đáp án
đúng A, B, C, D; điền từ vào khoảng trống; chọn đúng/sai; trả lời câu hỏi; sắp
xếp trật tự, …
Nội dung nghe: Phù hợp trình độ học sinh trường tiểu học
b) Phần 2: Hùng biện (30 điểm): Mỗi đội tham dự sẽ thực hiện phần thi
của mình với 03 nội dung:
- Tự giới thiệu về đội (1-2 phút)
- Hùng biện về 01 chủ đề theo qui định (4-5 phút)
Các đội chọn bốc thăm và chuẩn bị trước 4- 5 phút.
Các chủ đề dự thi:
* Giới thiệu cảnh đẹp quê hương (các di tích lịch sử văn hóa
* Giới thiệu hoạt động trường, lớp.
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* Các phong trào, hoạt động ở trường, địa phương (Bảo vệ môi trường;
- Trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh chủ đề thí sinh trình bày. (2-3
phút)
- Các đội có thể sử dụng trình chiếu Powerpoint (Không có nội dung chữ),
tranh, ảnh, video... để hỗ trợ cho phần hùng biện thêm sinh động. Nội dung trình
chiếu do đội chuẩn bị.
c) Phần 3: Thi tài năng (05 điểm)
Mỗi đội chuẩn bị một bài hát nội dung bằng Tiếng Anh dưới hình thức
đơn ca, song ca, tốp ca kết hợp với nhảy, múa có thời gian không quá 04 phút đề
tham gia dự thi. Các đội tự chuẩn bị nhạc nền, trang phục,...
3. Cách chấm điểm, xếp giải và tính thi đua
3.1. Phần 1: Nghe hiểu (15 câu - 15 điểm): Điểm phần nghe 15 điểm
(chấm theo biểu điểm đáp án). Điểm của đội là điểm trung bình cộng của 03 thí
sinh
3.2. Phần 2: Hùng biện (30 điểm): Điểm phần thi hùng biện được
chấm theo thang điểm 30, gồm các nội dung:
- Tự giới thiệu về đội: (5.0 điểm), gồm các tiêu chí:
+ Nội dung (content): 1.5 điểm.
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 01 điểm.
+ Độ trôi chảy (fluency): 01 điểm.
+ Độ chính xác (accuracy): 01 điểm.
+ Sinh động và phù hợp: 0.5 điểm.
- Hùng biện: (20 điểm), gồm các tiêu chí:
+ Nội dung (content): 04 điểm.
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 04 điểm.
+ Độ trôi chảy (fluency): 04 điểm.
+ Độ chính xác (accuracy): 04 điểm..
+ Sự tự tin và năng lực trình bày (confidence and performance): 04
điểm.
- Trả lời câu hỏi của giám khảo: (5.0 điểm), gồm các tiêu chí:
+ Nội dung (content) và độ hoàn thành của câu trả lời
(completeness): 02 điểm.
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 01 điểm.
+ Độ trôi chảy (fluency): 01 điểm.
+ Độ chính xác (accuracy): 01 điểm.
3.3. Phần 3: Thi tài năng (05 điểm), gồm các tiêu chí:
- Nội dung: 02 điểm
- Diễn xuất: 02 điểm
- Phát âm (pronunciation): 01 điểm.
- Điểm thi hùng biện và năng khiếu của các đội sẽ là điểm trung
bình cộng của các giám khảo chấm độc lập.
- Điểm xếp hạng của các đội sẽ là tổng điểm của 03 phần thi.
4. Thời gian:
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Dự kiến Hội thi khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày thứ tư 23/12/2020 tại trường
Tiểu học Thuận Thành
5. Cơ cấu giải thưởng, kinh phí thực hiện
a) Giải từng phần thi:
- Nghe hiểu: 10 học sinh của mỗi khối lớp có bài thi tốt nhất theo kết quả
điểm.
- Hùng biện: 10 giải thưởng các đội có kết quả trình bày tốt nhất theo kết
quả điểm.
- Tài năng: 10 giải thưởng các đội có kết quả trình bày tốt nhất theo kết
quả điểm.
b) Giải toàn đoàn
- 01 giải Nhất
- 01 giải Nhì
- 01 giải Ba
- 07 giải khuyến khích
Tùy theo tình hình kết quả thi, cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi.
III. Tổ chức thực hiện
1. Bộ phận CM GDTiH
Xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tham mưu ban
hành quyết định khen thưởng và báo cáo kết quả theo quy định
2. Các trường trực thuộc
a) Hiệu trưởng trường Tiểu học Thuận Thành: Chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ tốt cho hội thi
b) Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Xây dựng kế hoạch tổ chức thi cấp trường, thành lập đội tuyển tham gia
hội thi cấp huyện;
Danh sách học sinh tham gia (theo mẫu) gửi về Phòng GD&ĐT chậm
nhất ngày 18/12/2020.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi hùng biện tiếng Anh năm học 2020 –
2021của Phòng GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- TP, các PTP;
- Các trường TH&THCS;
- Các trường TH;
- Lưu: VT, GDTiH./.
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