Hội thi: Tiếng hát Sinh viên - Giáo án điện tử 2008

* Chiều ngày 02/5/2008, Hội thi Tiếng hát Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức
khai mạc tại Hội trường I, 280 An Dương Vương, Quận 5. Những thí sinh đến từ Khoa Giáo dục Tiểu học có dịp
thể hiện tiếng hát, tài múa vào tối 02/5/2008, cùng với các khoa: Anh, Văn, Giáo dục đặc biệt, Sinh. Các bạn đã hát
những bài hát về quê hương, đất nước, những ca khúc trữ tình cách mạng, những ca khúc giao duyên...
Kết quả của các thí sinh đến từ Khoa Giáo dục Tiểu học:
Giải Khuyến khích Tốp ca với bài "Tự nguyện"

Giải Khuyến khích Song ca - Tam ca với bài "Lời ru Âu Lạc"

Giải Khuyến khích Múa "Hương sen".

* Sáng 03/5/2008, Hội thi Giáo án điện tử dành cho sinh viên trường sư phạm năm học 2007 - 2008 đã khai mạc tại
Hội trường I. Sau lễ khai mạc, các giáo sinh trình bày giáo án theo từng tiểu ban. Tại tiểu ban Đặc thù (phòng
C613) gồm các Khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, hai thí sinh
đại diện cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học là Đỗ Minh Luân (GDTH K31) và Lưu Lê Minh Trung (GDTH K30)
trình bày giáo án Chiến thắng Điện Biên Phủ (Luân, buổi sáng) và Đất Cà Mau (Trung, buổi chiều).
Kết quả cụ thể của các sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học như sau:
SV. Lưu Lê Minh Trung đạt Giải Nhất và Giải Khuyến khích (gửi thi 02 giáo án)

SV. Đỗ Minh Luân đạt giải Khuyến khích

SV. Đỗ Hồng Vân đạt giải Khuyến khích.
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