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Quảng Ngãi, ngày 13tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi phương thức đánh giá năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng,
ngành Giáo dục Mầm non đợt 1 năm 2021
Căn cứ Công văn số 2803/BGDĐT-GDĐH, ngày 07 tháng 7 năm 2021
của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình
dịch COVID-19; căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 7 năm
2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng biện pháp chống
dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
căn cứ tình dịch dịch bênh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi nên việc tổ chức kỳ thi để đánh giá năng khiếu tuyển sinh Cao
đẳng, ngành Giáo dục Mầm non đợt 1 năm 2021 với phương thức thi tập
trung tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng dự kiến từ ngày 15/7/2021 là
không thể thực hiện được.
Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh được thực hiện trong tình hình
dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành và
các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ GD&ĐT,
Hội đồng Tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2021
thay đổi phương thức thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non đợt 1 năm 2021 từ hình thức thi tập trung tại trường Đại học Phạm
Văn Đồng dự kiến từ ngày 15/7/2021 được thay đổi cụ thể như sau:
1. Phương thức: Không trực tiếp, cụ thể: Thí sinh thực hiện bài thi tại
nhà và ghi hình bằng thiết bị có chức năng ghi hình ảnh và âm thanh, sau đó
thí sinh nộp file bài thi của thí sinh cho cho Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại
học Phạm văn Đồng.
2. Quy trình thực hiện bài thi và nộp bài thi: Có hướng dẫn kèm
theo Thông báo này.
3. Thời gian nộp bài thi: Từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 06/8/2021.
4. Điều kiện dự thi: Tất cả thí sinh đã đăng ký và được Hội đồng
Tuyển sinh Trường Đại học Phạm Văn Đồng cấp số báo danh dự thi.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- Ban Giám hiệu;
- HĐTS 2021;
- Các đơn vị trực thuộc trường;
- Website: Trường, Tuyển sinh;
- Lưu VT, Hồ sơ TS, KT-ĐBCLGD.
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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÀI THI VÀ NỘP BÀI THI
NĂNG KHIẾU, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM
NON, ĐỢT 1 NĂM 2021
HÌNH THỨC THI: KHÔNG TRỰC TIẾP
(Kèm theo thông báo số 495 /TB-ĐHPVĐ ngày 13 tháng 7 năm 2021)
I. Nội dung đề thi:
Thí sinh tự chọn 01 đề thi trong bộ đề thi năng khiếu đã được Hội đồng
tuyển sinh Trường Đại học Phạm Văn Đồng công bố trên website
tuyensinh.pdu.edu.vn.
Mỗi đề thi gồm 2 phần nội dung thi:
1. Phần 1: Năng khiếu 1(Đọc và kể diễn cảm), gồm 2 câu:
- Câu 1: Đọc diễn cảm đoạn văn/thơ cho trước
- Câu 2: Kể diễn cảm một câu chuyện tự chọn
2. Phần 2: Năng khiếu 2 (Hát)
Thể hiện một bài hát tự chọn
II. Quy trình thực hiện bài thi và nộp bài thi:
1. Quy trình thực hiện bài thi
- Thí sinh thực hiện từng phần thi Năng khiếu và quay video cho mỗi
phần thi năng khiếu.
- Thời gian tối đa cho mỗi phần thi Năng khiếu không quá 05 phút.
- Đầu mỗi phần thi thí sinh giới thiệu Họ tên, số báo danh, mã số đề thi
và sau đó thực hiện nội dung của phần thi.
Lưu ý:
- Với phần thi Năng khiếu 1, thí sinh phải thực hiện liên tiếp và đầy đủ
2 nội dung: Đọc diễn cảm và Kể diễn cảm.
- Khi quay video, thí sinh cần quay rõ mặt, rõ hình, rõ tiếng; 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.
2. Nộp bài thi
a. Cách thức sao lưu file:
- Bài thi phải được lưu file dưới định dạng mp4 hoặc avi.
- Cách đặt tên video của bài thi:

+ Đối với phần thi Năng khiếu 1: SBD_HoVaTen_NK1
Ví dụ: Thí sinh có tên Nguyễn Thị A, số báo danh M001 thì đặt tên file
M001_NguyenThiA_NK1
+ Đối với phần thi Năng khiếu 2: SBD_HoVaTen_NK2
Ví dụ: Thí sinh có tên Nguyễn Thị A, số báo danh M001 thì đặt tên file
M001_NguyenThiA_NK2
b. Nộp bài tại:
- Địa chỉ nộp bài thi: Thí sinh nộp bài thi qua trang web tuyển sinh tại
địa chỉ tuyensinh.pdu.edu.vn
- Thời hạn nộp bài thi: Từ 07h00, ngày 20/7/2021 đến 17h00, ngày
06/8/2021
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ gửi bài thi 1 lần.
- Thí sinh chỉ thực hiện bài thi khi đã được Hội đồng tuyển sinh Trường
Đại học Phạm Văn Đồng cấp số báo danh dự thi.
- Thông tin của thí sinh dự thi được cập nhật liên tục trên website
tuyensinh.pdu.edu.vn
Mọi thắc mắc của thí sinh vui lòng liên hệ qua các kênh:
- Hotline: 0839509509, 0914202670, 0943676870
- Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
- Fanpage: facebook.com/TuyensinhDaiHocPhamVanDong
- Website: tuyensinh.pdu.edu.vn

