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THÔNG BÁO 

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Tôi – Nhà diễn thuyết đại tài” 

 

1. Đối tượng: Học viên cấp Tiểu học (Bảng A) và THCS (Bảng B) đang theo học 

trong hệ thống Cambridge Bến Tre.  

2. Chương trình luyện thi (từ 15/5/2018 đến 08/6/2018): Để cuộc thi đạt chất 

lượng theo yêu cầu, trước khi các thí sinh tham gia Vòng sơ tuyển, Cambridge 

Bến Tre sẽ tổ chức chương trình luyện thi. Các học viên có thể đăng ký tham gia 

khóa ôn luyện.  

- Thời lượng ôn: 6 buổi x 2h (50% giáo viên Việt Nam + 50% giáo viên nước ngoài).  

- Lệ phí ôn: 600.000 đồng/thí sinh. 

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/5/2018. Nếu thí sinh 

không tham gia Chương trình luyện thi thì lệ phí thi Vòng sơ tuyển là 100.000 

đồng/thí sinh.  

3. Thể lệ cuộc thi: Có 03 vòng thi: 

 Sơ tuyển (từ 10/6/2018 đến 15/6/2018): Các thí sinh thể hiện kỹ năng nói 

của mình với chủ đề Ban Giám khảo đưa ra. Thí sinh có thời gian chuẩn bị là 2 phút, 

và trình bày trong 05 phút. Vòng này chấm điểm theo tiêu chí: kỹ năng ngôn ngữ và 

kỹ năng thuyết trình. 20 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ tiếp tục vào Vòng bán 

kết.  

 Chọn quân sư và tham gia khóa huấn luyện (từ 20/6/2018 đến 

30/6/2018) : 40 thí sinh được chọn vào Vòng bán kết sẽ tham gia buổi họp chọn 

quân sư và tham gia khóa huấn luyện kỹ năng tranh luận cùng quân sư của mình. 

- Thời lượng ôn: 6 buổi x 3h 

- Lệ phí ôn: 1.000.000 đồng/thí sinh.   

- Lưu ý: Khoá học được chiêu sinh rộng rãi dành cho các đối tượng yêu thích bộ 

môn Public Speaking và Debating.  

 Bán kết (01,02/7/2018): Thực hiện bài thuyết trình trong 10 phút (có sử 

dụng công cụ trực quan) với chủ đề đã được chọn trước và chuẩn bị trong vòng 01 

tuần. Vòng này chấm điểm theo tiêu chí: kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng thuyết trình. 

10 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ được chọn vào Vòng chung kết.  
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 Chung kết (8/7/2018): Thi theo cặp đối kháng – tranh luận: thí sinh phải bảo 

vệ quan điểm theo chủ đề đưa ra. Chấm điểm theo tiêu chí: kỹ năng ngôn ngữ và kỹ 

năng tranh luận. 

4. Tiêu chí chấm điểm cụ thể: 

 Kỹ năng ngôn ngữ: (1) Ngữ pháp-Từ vựng và (2) Phát âm. 

 Kỹ năng thuyết trình: (1) Đúng chủ đề, mạch lạc; (2) Sự tự tin, độ trôi chảy; 

(3) Ngôn ngữ hình thể/điệu bộ, giao tiếp bằng mắt; (4) Đảm bảo thời lượng; (5) Trả 

lời câu hỏi; (6) Sử dụng công cụ trực quan.  

 Kỹ năng tranh luận: (1) Sự tôn trọng đối thủ và giá trị quan điểm; (2) Hiểu 

chủ đề tranh luận; (3) Sự chính xác/hợp lý của thông tin/quan điểm nêu ra; (4) Kỹ 

năng phản biện.  

5. Cơ cấu giải thưởng: Được chia thành 2 bảng, giải thưởng mỗi bảng như sau: 

- 01 Giải nhất: Học bổng trị giá 3.000.000 đồng, tiền mặt 2.000.000 đồng và Giấy 

chứng nhận của Trung tâm.  

- 02 Giải nhì: mỗi giải bao gồm học bổng trị giá 3.000.000 đồng, tiền mặt 

1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận của Trung tâm.  

- 03 Giải ba: mỗi giải bao gồm học bổng trị giá 3.000.000 đồng, tiền mặt 1.000.000 

đồng và Giấy chứng nhận của Trung tâm.  

- 4 giải khuyến khích: mỗi giải bao gồm học bổng trị giá 1.000.000 đồng và Giấy 

chứng nhận của Trung tâm.  

Lưu ý: Học bổng chỉ áp dụng cho thí sinh tham gia Cuộc thi, không chấp nhận cho 

các đối tượng khác. 

6. Thời hạn đăng ký tham gia: đến hết ngày 8/5/2018.  

7. Địa điểm thi: Trụ sở chính Cambridge Bến Tre.  

8. Lễ trao giải: được tổ chức trong chương trình Lễ trao chứng chỉ Anh ngữ quốc 

tế của Đại học Cambridge vào ngày 22/7/2018.  

Trân trọng./.    




