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"How to be successful in taking TOEIC" là 1 cuộc thi dành cho sv không chuyên các trường đại học, cao đẳng trên
thành phố do Hội TESOL tp.HCM là đơn vị tổ chức chính. Hội thi nhằm thúc đẩy việc học tiếng Anh của các sv
không chuyên, và tạo điều kiện cho các em theo học tại các trung tâm lớn trên TP. HCM bằng các suất học bổng có
giá trị. Tiếp theo thành công của cuộc thi năm 2011 (tổ chức tại Seameo, 35 Lê Thánh Tôn, có 2 sinh viên khoa
Hóa trường ĐHSP Tp.HCM nhận học bổng), cuộc thi năm nay sẽ tiếp tục thu hút nhiều sv với chủ đề "How to be
successful in taking TOEIC"
Trường ĐHSP được 2 suất tham gia, nên BTC cuộc thi tại ĐHSP thông báo đến các em sv như sau:
1. Vòng 1: SV không chuyên trường ĐHSP (năm 1,2,3 &4) gửi bài thuyết trình, trình bày bằng Powerpoint. Mỗi
bài trình bày kéo dài 10 phút, không quá 50 slides về chủ đề cuộc thi xoay quanh kinh nghiệm, cách học, ...để thành
công trong bài thi TOEIC
Gửi về email Tổ Ngoại ngữ ĐHSP: tongoaingu07@gmail.com, hoặc Cô Tú: nguyentuthth@yahoo.com
Hạn nộp bài thuyết trình: 20/9/2012
Ban tổ chức nhận 10 bài gửi email về sớm nhất, tính từ ngày 6/9 đến 20/9/2012
2. Vòng 2: 10 bài trên được 1 hội đồng giáo viên đọc và tuyển chọn 4 bài thuyết trình dựa trên file powerpoint gửi
về .
4 sv qua vòng 1 được thuyết trình, chọn ra 2 sinh viên tham gia thi với các trường bạn. 02 bài được chọn sác xuất
nhận học bổng để học tiếng Anh tại các trung tâm trong Tp.HCM là rất lớn.
Chúc các em may mắn
Lưu ý: mọi thắc mắc, xin liên hệ Cô Tú: 0989102927, và qua email: nguyentuthth@yahoo.com
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