THỂ LỆ
Hội thi Phụ nữ với gia đình năm 2017
(kèm theo Kế hoạch số 01 /KH-CĐĐHĐT ngày 21/02/2017)
I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng, số lượng
- Đối tượng: Nữ viên chức, nhân viên Trường Đại học Đồng Tháp và các bé nhóm tuổi:
mẫu giáo (3 đến 5 tuổi); tiểu học: 6 đến 8 tuổi và 9 đến 10 tuổi).
- Số lượng: mỗi tổ công đoàn cố gắng tham gia ít nhất 1 cặp thi (mẹ và bé).
2. Thời gian và địa điểm
+ Thời gian thi: dự kiến 02 ngày
- Vòng sơ loại: Bắt đầu lúc 19h00 ngày 6/3/2017
- Vòng chung kết: : Bắt đầu lúc 19h00 ngày 8/3/2017
+ Địa điểm: Giảng đường 1
3. Đăng ký tham gia: gửi danh sách đăng ký qua egov cho chuyên viên Trần Văn Luận
(theo mẫu) đến hết ngày 28/2/2017.
II. NỘI DUNG THI
Tổ chức 03 phần thi:
1.Phần thi thứ nhất: “Phần thi kiến thức”
+ Mẹ và bé sẽ trả lời 3 câu hỏi, mỗi câu 5 điểm.
+ Nội dung xoay quanh kiến thức: Mẹo vặt gia đình; kiến thức xã hội và xử lý tình huống.
+ Tổng điểm: 30 điểm.
2. Phần thi thứ hai: “Phần thi Hiểu nhau”
- Mẹ và bé chọn gói câu hỏi và trả lời, mẹ ghi câu trả lời lên giấy, sau đó chờ đáp án của
bé xem có giống với đáp án của mẹ. Mẹ và bé trả lời 2 câu, mỗi câu 5 điểm.
- Mẹ diễn tả từ khóa, bé trả lời: 5 từ khóa, mỗi từ khóa 2 điểm
Tổng điểm: 20 điểm.
3. Phần thi thứ ba: “Phần thi tài năng”

- Cả mẹ và bé đăng ký một nội dung thi tài năng (tự chọn), có thể với loại hình: Hát, múa,
kịch, vẽ, cắm hoa…thời gian thể hiện từ 3-5 phút.
- Tổng điểm: 50 điểm
Lưu ý: Tùy vào số lượng đăng ký, để tránh tình trạng chênh lệch tuổi cho các cặp, Ban tổ
chức sẽ lưu ý bộ câu hỏi phù hợp với mọi lứa tuổi.
4. Phần thi dành cho khán giả
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- BTC sẽ trao giấy khen và các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ cho các
cặp thi.
- Các phần quà dành cho khán giả.
Ghi chú: Mội thông tin cần trao đổi thêm về Hội thi liên hệ trực tiếp Ban Tuyên Giáo
Nữ công (Đồng chí Cái Thị Lê Nương – Trưởng ban)
BAN TỔ CHỨC

