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THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH TRỰC TUYẾN 

BIỆT ĐỘI KHOA HỌC iSMART 2021 - 2022 

I. MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA DỰ ÁN: 

- Tạo sân chơi ôn tập tiếng Anh, gắn kết với học sinh & phụ huynh trên cơ sở sự kết hợp giữa giải 

trí và truyền tải kiến thức xã hội một cách đa dạng, sôi động hơn; 

- Duy trì sân chơi BIỆT ĐỘI KHOA HỌC iSMART (iSMART SCIENTISTS SQUAD) - Giải đấu 

tiếng Anh qua môn Toán & Khoa học thường niên; 

                  (Hình ảnh minh họa) 

II. THỜI GIAN TRIỂN KHAI: 

- Chương trình triển khai từ ngày 11/09/2021 – 26/09/2021; 

 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:  

- Dành riêng cho học sinh đang tham chương trình học iSMART tại các trường từ khối 1 đến khối 

8 trên toàn quốc; 

 

IV. NỘI DUNG CHI TIẾT: 
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- Hình thức trình chiếu: video trắc nghiệm, đố vui, đoán từ, giải ô chữ... phát trực tuyến trên 

iSMART Facebook Fanpage; 

- Thời lượng: 15 phút/ video  

- Số lượng câu hỏi: 10 câu hỏi/video 

- Nội dung: các câu hỏi tiếng Anh theo các nhóm chủ đề như IQ, sức khỏe, xã hội, môn Toán và 

Khoa học; 

- Hotline hỗ trợ (miền Nam): 1900 088 893 (giờ hành chính) 

- Lịch phát sóng:  

⮚ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần : 

● Tuần 1: 11/09 - 12/09  

● Tuần 2: 18/09 - 19/09 

● Tuần 3: 25/09 - 26/09 

⮚ Khung thời gian tham gia của từng khối: 

 

Khối lớp Khung giờ phát sóng Khung giờ nhận đáp án hợp lệ 

Khối 1 Thứ 7, 9g – 9g30 Thứ 7, 9g – 10g 

Khối 2 Thứ 7, 9g30 – 10g Thứ 7, 9g30 – 10g30 

Khối 3 Thứ 7, 10g – 10g30 Thứ 7, 10g – 11g 

Khối 4 Thứ 7, 10g30 – 11g Thứ 7, 10g30 – 11g30 

Khối 5 Chủ nhật, 9g – 9g30 Chủ nhật, 9g – 10g 

Khối 6 Chủ nhật, 9g30 – 10g Chủ nhật, 9g30 – 10g30 

Khối 7 Chủ nhật, 10g – 10g30 Chủ nhật, 10g – 11g 

Khối 8 Chủ nhật, 10g30 – 11g Chủ nhật, 10g30 – 11g30 

 

- Hướng dẫn các bước tham gia chương trình:  

⮚ Bước 1: Truy cập iSMART Fanpage https://www.facebook.com/ismart.teachers/  

theo khung giờ phát sóng đã thông báo để theo dõi và tham gia chương trình; 

⮚ Bước 2:  

o Chuẩn bị sẵn giấy bút ghi chú 

o Xem câu hỏi, ghi lại câu trả lời 

https://www.facebook.com/ismart.teachers/
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o Sau khi kết thúc video, trả lời đáp án 10 câu hỏi bên dưới phần bình luận theo cú 

pháp:  

[Họ Tên] - [Lớp] - [Trường]– [ID học sinh iSMART] - [10 đáp án] 

o Ví dụ:  

Nguyễn Văn A - Lớp 1B - Trường Tiểu học C – [0256879] - Câu 1: đáp án – Câu 2: 

đáp án – Câu 3: đáp án – Câu 4: đáp án - Câu 5: đáp án – Câu 6: đáp án – Câu 7: 

đáp án – Câu 8: đáp án – Câu 9: đáp án – Câu 10: đáp án; 

o Lưu ý:  

- Phụ huynh vui lòng gọi hotline/inbox Fanpage để xác nhận lại ID trước ngày tham 

gia chương trình (nếu cần); 

- Đáp án hợp lệ là đáp án có đúng cú pháp, nộp trong khung giờ quy định dành cho 

từng khối; 

 

V. GIẢI THƯỞNG & TRAO GIẢI: 

1. Cơ cấu giải thưởng 

⮚ Cách tính giải: học sinh gửi đáp án theo hướng dẫn cú pháp; đáp án được tính khi toàn 

bộ các câu trả lời được gửi trong khung thời gian quy định. BTC sẽ chọn ra các câu trả 

lời nhanh nhất và chính xác nhất để trao giải.  

⮚ Cơ cấu giải và quà tặng:  

 DÀNH CHO KHỐI 1-5: 

***GIẢI TOP 5: 

- Top 5 học sinh/khối/miền 

- 01 tháng nâng cấp tài khoản iTO Advance miễn phí; sưu tầm 03 stickers trên tài 

khoản iTO cá nhân; 

- 01 bộ dụng cụ học tập iSMART; 

  ***GIẢI ĐỒNG HÀNH: 

- 10 học sinh tham gia kế tiếp/khối/toàn quốc có đáp án đúng cú pháp & chính xác 

nhất; 

- Sưu tầm 02 stickers trên tài khoản iTO cá nhân; 

  DÀNH CHO KHỐI 6-8: 

- Top 5 học sinh/khối/miền; 
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- 01 bộ dụng cụ học tập iSMART; 

2. Hình thức trao giải 

⮚ Giải thưởng bộ dụng cụ học tập sẽ được gửi đến học sinh thông qua nhà trường tùy 

thuộc vào thời gian kết thúc giãn cách xã hội tại địa phương; 

⮚ Lưu ý đối với học sinh đã chuyển trường: phụ huynh vui lòng gọi hotline trong giờ hành 

chính để cập nhật địa chỉ & thông tin người nhận quà; 

3. Lịch công bố giải 

➢ Lúc 9:00 sáng thứ Tư hàng tuần; 

 

VI. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 

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

●     Về phía Nhà trường: Phối hợp hỗ trợ triển khai chương trình 

 

STT Công việc cần hỗ trợ Thời gian Ghi chú 

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; 

30/08/2021 – 

30/09/2021 
Đại diện iSMART 

trao đổi với Ban 

Giám hiệu. 
2 Phối hợp trao quà chương trình tại các 

trường có học sinh đạt giải; 

Tùy thuộc tình hình 

giãn cách xã hội; 

 

Trân trọng, 

iSMART EDUCATION 

 


