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KẾ HOẠCH MINIGAME  

“EM ƯỚC GÌ CHO NĂM MỚI?” 

I. Mục tiêu triển khai: 

- Tạo không gian cho các bạn học sinh iSMART được gửi gắm những lời yêu thương 

và điều ước cho năm mới – một năm mới đặc biệt 2021. 

 

II. Định hướng triển khai: 

- Hình thức: Video phỏng vấn ngắn/video chúc tết  

- Thời gian triển khai: Từ ngày 10/02 – 20/02/2021 

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trên toàn quốc đang tham gia chương trình học 

iSMART 

- Kênh truyền thông: Fanpage iSMART Education 

- Video được gửi về mail: eventhn@ismart.edu.vn  

 

III. Nội dung 

1. Nội dung chi tiết: 

● Đoạn video phỏng vấn về chủ đề “Em ước gì cho năm mới?” 

● Câu hỏi phỏng vấn: 

● Con cảm thấy Tết năm nay như thế nào, có gì khác so với những năm 

trước? 

● Con (và gia đình con) đã hoặc dự định sẽ làm gì vào mùa Tết đặc biệt 

như năm nay? (Gợi ý: Tết năm nay gia đình con sẽ không đi chúc Tết 

mà sẽ viết thư/thiệp và chụp lại, gửi cho ông bà, bố mẹ và họ hàng của 

con) 

● Nếu con có một điều cho năm mới 2021, con sẽ ước gì? 
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Hoặc Nếu con được gửi gắm 1 lời chúc/lời nhắn nhủ trong dịp Tết đặc 

biệt này, con sẽ gửi nó cho ai? 

 

2. Hướng dẫn quay video: 

● Bố mẹ sẽ giúp con setup máy quay ở một góc đẹp nhất tại nhà, đủ ánh sáng và 

yên tĩnh. Học sinh đứng giữa và nói theo nội dung ở trên. 

● Yêu cầu khung hình (Minh họa phía dưới): 

● Quay khung hình ngang 

● Quay bằng camera thường, chất lượng cao, không dùng hiệu ứng 

● Đủ ánh sáng, yên tĩnh (có thể có phông nền Tết ở phía sau) 

 

IV. Các bước tham gia: 

- Bước 1: Học sinh quay video clip ngắn tại nhà (bằng tiếng Anh/tiếng Việt – dưới 2 

phút) theo chủ đề nêu trên và gửi gắm điều ước lời chúc, lời nhắn nhủ trong dịp Tết 

này. (Học sinh có thể quay cùng bố mẹ, bạn bè, anh chị em…) 

- Bước 2: Bố mẹ gửi bài dự thi gốc vào địa chỉ email: …………………………… 

Khuyến khích bố mẹ đăng tải bài dự thi của con ở chế độ công khai trên 

facebook và để hashtag #Em_ước_gì_cho_năm_mới #iSMARTEducation để 

lan tỏa những điều ước và lời chúc ý nghĩa đến bạn bè của con và mọi người 

trong dịp Tết đặc biệt này. 

- Bước 3: Cùng chờ đợi BTC chấm bài dự thi và công bố kết quả tại fanpage iSMART 

Education. 

 

V. Cơ cấu giải thưởng: 

Giải thưởng dành cho top 30 học sinh có bài dự thi hay và ấn tượng nhất do  

BTC chấm điểm. 
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1 Giải nhất 2 Giải nhì 30 Giải ba 

1 đồng hồ 

1 bình giữ nhiệt 

1 ô 

5 vở iSMART 

1 đồng hồ 

1 bình giữ nhiệt 

5 vở iSMART 

1 Bộ kit học tập 

 

VI. Quy định giải thưởng: 

- Kết quả sẽ được công bố vào ngày 01/03 trên fanpage iSMART Education. 

- Phụ huynh vui lòng cung cấp thông tin để BTC liên hệ và gửi quà. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

 

VII. Kế hoạch triển khai 

- Về phía iSMART: Chịu trách nhiệm triển khai chương trình chính 

- Về phía nhà trường: Hỗ trợ triển khai chương trình 

STT CÔNG VIỆC HỖ TRỢ THỜI GIAN 

1 

Hỗ trợ đăng thông tin chi tiết về 

chương trình lên website, fanpage, 

các diễn đàn kết nối với phụ huynh 

của Nhà trường (nếu có) 

10/02 – 20/02 

 


