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THÔNG BÁO
Hướng dẫn thực hiện nội dung thi Năng khiếu không trực tiếp
Kỳ thi tuyển sinh Ngành Giáo dục Mầm non Hệ Cao đẳng chính quy
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-ĐVSG-QLĐT ngày 12/7/2021 của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn về việc Tổ chức thi năng khiếu Ngành Giáo dục
Mầm non, nay Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo
đến thí sinh đăng ký xét tuyển Ngành Giáo dục Mầm non Hệ Cao đẳng chính quy như
sau:
1. Nội dung các môn Năng khiếu
1.1. Môn Năng khiếu 1 (NK1) (Kể chuyện – Đọc diễn cảm): 10 điểm
Thí sinh tự chọn 01 trong 10 đề trong danh sách đề thi Nhà trường cung cấp, các
bước thực hiện:
Bước 1: Thí sinh giới thiệu họ và tên, số đề thi đã lựa chọn.
Bước 2: Thí sinh đọc diễn cảm bài thơ, kể diễn cảm câu chuyện có trong đề thi đã chọn.
Lưu ý: Khi đọc, kể chuyện thí sinh cần lưu ý ba yếu tố: Phát âm (chính xác, không
ngọng, không đớt, không lắp, không cà lăm), chất giọng (tự nhiên, ấm áp, truyền
cảm), diễn cảm (biết ngắt nhịp; biết điều chỉnh tốc độ, cường độ, ngữ điệu giọng phù
hợp với nhân vật của câu chuyện).
1.2 Môn Năng khiếu 2 (NK2) (Hát – Nhạc): 10 điểm
Thí sinh thực hiện các bước sau:
Bước 1: Thí sinh giới thiệu họ và tên, tên bài hát dự thi.
Bước 2: Thí sinh hát một bài tự chọn (không có nhạc đệm).
Lưu ý:
- Thí sinh chỉ được chọn các bài hát trong danh mục cho phép của Bộ VHTT&DL.
- Thí sinh không hát các bài hát thuộc thể loại tuồng, chèo, cải lương.
- Thí sinh chỉ hát 1 lần trọn vẹn bài hát.
2. Yêu cầu và cách thức thực hiện bài thi
Thí sinh thực hiện từng nội dung thi Năng khiếu và quay video clip cho mỗi môn
thi (NK1, NK2).
Thời gian tối đa cho mỗi môn thi Năng khiếu không quá 05 phút.
Lưu ý: Thí sinh có thể quay video clip bằng điện thoại hoặc các máy khác. Khi
quay video clip, thí sinh cần quay rõ mặt, rõ hình ảnh và âm thanh, địa điểm quay

phải được thực hiện ở nơi có không gian yên tĩnh, phù hợp; trang phục cho mỗi phần
thi phải nghiêm túc, lịch sự phù hợp với nội dung trình bày.
Thí sinh phải tự thực hiện bài thi Năng khiếu, tuyệt đối không nhờ người khác
thi thay.
3. Cách thức sao lưu file và nộp bài thi:
Cách đặt tên video clip như sau:
- Môn Năng khiếu 1: CMND_Hovaten_NK1
Ví dụ: 365976289 _NguyenThiLanAnh_NK1
- Đối với môn Năng khiếu 2: CMND _Hovaten_NK2
Ví dụ: 365976289 _NguyenThiLanAnh_NK2
- Nộp bài:
+ Qua Email: thinangkhieu@daivietsaigon.edu.vn
- Thời hạn nhận file, video clip thi Năng Khiếu:
+ Đợt 1: 20/07/2021 đến ngày 25/07/2021.
+ Đợt 2: 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021.
+ Đợt 3: 02/08/2021 đến ngày 09/08/2021.
+ Đợt 4: 17/08/2021 đến ngày 23/08/2021.
+ Đợt 5: 27/08/2021 đến ngày 02/09/2021.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ gửi bài thi 1 lần.
4. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh Truyền thông, Trường Cao
đẳng Đại Việt Sài Gòn, Số 12 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận,
TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0844445999; 0827673999.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- BGH, CT.HĐQT (để chỉ đạo);
- Các đơn vị (để th/hiện);
- Thí sinh thi NK ngành GDMN (để th/hiện);
- Lưu: VP, QLĐT.
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