
1. NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 

Tư vấn tuyển sinh– hướng nghiệp từ lâu đã trở thành một trong những ngày hội quan 
trọng, mang tính thiết thực và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các ngành nghề phù hợp 
với bản thân trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia, đây cũng là nơi giúp các bậc 
phụ huynh vững vàng hơn khi định hướng về nghề nghiệp cho con em mình. 

 

Hiểu được băn khoăn đó, cũng như áp lực kỳ thi của các em học sinh, ngày 18/3/2018 
và hưởng ứng Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2018 do trường Đại 
học Cần Thơ kết hợp với Báo tuổi trẻ tổ chức. Khoa học Tự nhiên cũng đã tổ chức 
giới thiệu cho các em học sinh về tham quan Khoa và đặc biệt là giới thiệu các ngành 
đào tạo tại Khoa (gồm: Toán ứng dụng, Vật lý kỹ thuật, Sinh học, Hóa học, Hóa 
dược) thu hút hàng nghìn các em học sinh khối 12 từ các trường THPT trong khu vực 
đến tham dự và tìm hiểu thông tin tuyển sinh – hướng nghiệp.  

 

Sự háo hức của các bạn học sinh khi tham quan Khoa 



Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 cũng là dịp để các bậc phụ huynh, 
các em học sinh được tiếp cận và được giải đáp những thắc mắc, khó khăn về cách 
thức tham dự xét tuyển, về quy chế, việc đăng ký môn thi, xét tuyển nguyện vọng, chỉ 
tiêu cũng như các đặc điểm và yêu cầu của các ngành nghề mà các em học sinh quan 
tâm đến thông tin tuyển sinh một cách đầy đủ, trực tiếp và thiết thực nhất. 

 

Giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh 

Các bậc phụ huynh, học sinh đã được cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết 
nhất về kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, cũng như chương trình đào tạo, vị trí 
việc của ngành mà các bạn muốn theo đuổi. Các câu hỏi được đặt ra thường liên quan 
đến quy chế thi, cách thức đăng ký xét nguyện vọng và điểm dự kiến của các ngành 
trong kỳ thi sắp tới.  

 

Các bạn đặt các câu hỏi liên quan đến các ngành đào tạo của Khoa 



Ngoài ra, Ngày hội còn tổ chức các trò chơi cho các đoàn học sinh, các câu hỏi liên 
quan đến các ngành của Khoa, và các phần quà lưu niệm gửi tới các em tham gia 
Ngày hội tạo nên một bầu không khí sôi nổi, vui tươi.  

 

Tham gia trò chơi và nhận các món quà lưu niệm 

Một số hình ảnh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh: 

 

Chụp ảnh lưu niệm tại sảnh Khoa 



 

Chăm chú xem các thí nghiệm Vật lý 

 

Quang cảnh của Ngày hội 



 

Các bạn Tình nguyện viên của Ngày hội tư vấn tuyển sinh 

Mong rằng các em học sinh sẽ có một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thành công 
tốt đẹp và chọn đúng ngành nghề phù hợp với bản thân. 

  


