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Nội dung

Ghi chú

Ngành Giáo dục Mầm non: Gồm 3 phân môn:
- Phân môn 1: Kể chuyện theo tranh
Thí sinh bốc 1 phiếu thăm trong 20 phiếu để chọn
ngẫu nhiên bức tranh có nội dung phù hợp với lứa
tuổi mầm non. Dựa theo bức tranh theo phiếu thăm
đã bốc, thí sinh kể diễn cảm lại câu chuyện. Thời
gian chuẩn bị: 2 phút, trình bày: 3 phút.
- Phân môn 2: Đọc diễn cảm
Thí sinh bốc 1 phiếu thăm bài đọc trong 20 phiếu
chọn có nội dung là 1 đoạn văn hoặc thơ theo chủ
đề phù hợp cho lứa tuổi mầm non; đọc diễn cảm
đoạn văn hoặc thơ đó.
Thời gian chuẩn bị: 2 phút, trình bày: 3 phút.
- Phân môn 3: Hát
Thí sinh trình bày bài hát tự chọn có chủ đề như
sau: Quê hương- Đất nước- Con người Việt Nam;
Gia đình, mái trường; và các bài dân ca Việt Nam.
Thời gian hát không quá 3 phút.
Ngành Sư phạm Âm nhạc: Gồm 2 môn:
- Môn 1. Kiến thức âm nhạc (hệ số 2), gồm 2
phân môn:
+ Xướng âm: TS sẽ nhận một bản nhạc đơn giản,
chuẩ n bi ̣ trong thời gian từ 3 đế n 5 phút sau đó
xướng âm bản nhạc đó.
+ Thẩm âm: TS sẽ nghe và đọc lại một bản nhạc
đơn giản bao gồm: Cao độ, Tiết tấu (theo âm “La”)
Lưu ý: Sau khi nghe toàn bài, bản nhạc được
chia thành 4 câu, mỗi câu TS được nghe 3 lầ n.
- Môn 2. Năng khiếu âm nhạc (hệ số 2), gồm 2
phân môn:
+ Nhạc cụ: TS trình bày một tác phẩm độc tấu đàn
Organ, Piano hoặc Guitar.
+ Hát: TS trình bày một ca khúc Viê ̣t Nam tự chọn
đươ ̣c Bô ̣ Văn hóa - Thể thao - Du lich
̣ cho phép lưu
hành.

- Mỗi phân môn được chấm theo thang
điểm 10.
- Điểm thi môn năng khiếu là trung
bình cộng điểm của 3 phân môn, được
tính hệ số 1.
- Thí sinh bị điểm 0 môn năng khiếu nếu
bỏ thi ít nhất 1 trong 3 phân môn trên.
- Sau khi có điểm 3 phân môn, lấy điểm
trung bình chung với 2 số lẻ thập phân,
sau đó quy tròn theo các mức 0,00 –
0,25 – 0,50 – 0,75.
- Thí sinh không hóa trang và mặc y
phục biểu diễn; không sử dụng micro và
nhạc đệm cho phần thi Hát.

- Mỗi môn được chấm theo thang điểm
10.
- Điểm thi mỗi môn năng khiếu (mỗi
môn tính hệ số 2) là trung bình cộng
điểm của 2 phân môn của môn đó làm
tròn đến 2 số lẻ thập phân, sau đó quy
tròn theo các mức 0,00 – 0,25 – 0,50 –
0,75.
- Thí sinh bị điểm 0 mỗi môn nếu bỏ thi
ít nhất 1 trong 2 phân môn.
- Khi thi phân môn Đàn: TS tự mang
theo nhạc cụ; nếu sử dụng đàn phím
điện tử, TS cần mang theo pin đề phòng
không có điện.

