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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI
VÀ HƯỚNG DẪN THI NĂNG KHIẾU
NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2018, Trường Trung cấp Đông Dương thông
báo đăng ký thi môn Năng khiếu và hướng dẫn thi Năng khiếu ngành Sư phạm
Mầm non, hệ chính quy như sau:
1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu
- Phiếu đăng ký dự thi Năng khiếu (Thí sinh truy cập tại Website:
www.dongduong.edu.vn, hoặc nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo Trường Trung cấp
Đông Dương, số 4 Nguyễn thông, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM.
- Bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân.
- 02 ảnh (4x6) mới chụp trong vòng 6 tháng (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm
sinh vào mặt sau của mỗi tấm ảnh).
- Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh
- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại người nhận.
- Hồ sơ ĐKDT và lệ phí dự thi thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường
hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
- Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 10/4/2018 đến ngày
04/7/2018 (tính theo dấu của Bưu điện); thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường từ 8
giờ đến 20 giờ các ngày làm việc.
- Ngày thi Năng khiếu: ngày 06-07 tháng 7 năm 2018.
2. Hướng dẫn thi môn Năng khiếu
2.1. Phần thi bắt buộc: thí sinh thi các phần thi sau
- Đọc diễn cảm: Thí sinh bốc thăm đề thi và thực hiện theo yêu cầu của đề thi.
Mỗi đề thi sẽ là một câu chuyện hoặc một bài thơ. Thí sinh có khoảng 03 phút chuẩn
bị cho bài đọc của mình. Khi đọc, thí sinh cần lưu ý vào ba yếu tố: phát âm, chất
giọng, diễn cảm.
- Hát: Thí sinh tự chọn và hát một ca khúc hoặc một bài hát dân ca (thí sinh hát
không có nhạc đệm).
Thí sinh không hát các bài hát thuộc thể loại tuồng, chèo, cải lương.
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2.1. Phần thi không bắt buộc:
- Thí sinh có thể biểu diễn một bài tự chọn với nhạc cụ tự mang theo (đàn Organ,
Guitar, Tranh, Sáo, …).
- Yêu cầu tối thiểu: Thí sinh đàn trọn vẹn một tác phẩm mới được cộng thêm
điểm năng khiếu. (Thí sinh mới học đàn chưa nhuần nhuyễn, biểu diễn chưa thuần
thục không nên đăng ký biểu diễn).
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, ĐT: (028)35264970/ (028)35264971.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng ĐT;
- Lưu Văn phòng TS.

TS. Trần Văn Rũng
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