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THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI “SƯU TẦM  TƯ LIỆU LỊCH SỬ - TÌM HIỂU 

VỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ GIÁO NGUYỄN TẤT THÀNH” 

Chào mừng Kỉ niệm 15 năm thành lập Trường Nguyễn Tất Thành  

 

Kính gửi:  - Tổng chủ nhiệm khối THCS, khối THPT 

  - Các thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp 

- Các lớp THCS và THPT 

 

Nhân dịp Kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11, Nhà trường tổ chức cuộc thi “Sưu tầm tư liệu Lịch sử - tìm hiểu cuộc đời sự 

nghiệp của nhà giáo Nguyễn Tất Thành”. 

1. Đối tượng: Học sinh toàn trường. 

2. Nội dung: Sưu tầm những tư liệu Lịch sử (tranh ảnh, bài viết…) về cuộc 

đời và sự nghiệp của nhà giáo Nguyễn Tất Thành. Chia thành các mảng như sau: 

- Khối: THCS: Tìm hiểu về Bác Hồ với thiếu nhi. 

- Khối 12: Tìm hiểu về Bác Hồ với thanh niên. 

- Khối 11: Tìm hiểu về Bác Hồ với giáo dục. 

- Khối 10: Tìm hiểu về tấm gương tự học của Bác Hồ.  

3. Hình thức: 

- Học sinh các lớp tiến hành sưu tầm tư liệu và chọn lọc, đánh giá tư liệu dưới 

sự hướng dẫn của giáo viên dạy môn Lịch sử. 

- Sản phẩm nộp: gồm 01 tập san (khổ A4), 20 – 30 trang. Các tư liệu lịch sử 

sắc nét, có chú thích rõ ràng, bố cục khoa học, chặt chẽ mang đặc trưng bộ môn. 

4. Thời gian hoàn thành sản phẩm: 4/11/2013 – Nộp tại Thư viện trường. 

5. Thời gian chấm:  

- Vòng 1: 5 – 6/11/2013, chọn 10 sản phẩm dự vòng 2. 

- Vòng 2: Ngày 7/11/2013 (có báo cáo thuyết minh sản phẩm). 



6. Giải thưởng: 

- 1 giải đặc biệt 

- 2 giải nhất 

- 3 giải nhì 

- 4 giải ba 

7. Trưng bày sản phẩm: Tất cả các sản phẩm dự thi sẽ được trưng bày trang 

trọng tại Thư viện nhà trường từ ngày 7/11 đến 30/11/2013. 

8. Phân công phụ trách hoạt động của các khối: 

- Khối THCS: Cô giáo Phạm Thị Thủy. 

- Khối 12: Cô giáo Lê Mai Khuyên. 

- Khối 11: Cô giáo Trần Thị Thúy. 

- Khối 10: Cô giáo Lê Thị Thu. 

 

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của năm học, kính đề nghị các 

thầy, cô giáo chủ nhiệm lớp chỉ đạo hoạt động, các thầy cô giáo bộ môn Lịch sử, 

ban cán sự và học sinh các lớp thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thị Thu Anh 

(đã kí) 


