Nét đẹp Sư phạm 2007
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2007 17:00

Vào 7 giờ tối ngày 16/11/2007, tại Hội trường I trường ĐH Sư phạm Tp.HCM đã diễn ra Vòng chung kết cuộc thi
Nét đẹp Sư phạm năm 2007. Đây là hoạt động mang tính chất truyền thống nhằm tôn vinh nét đẹp của nữ sinh sư
phạm, cả về trí tuệ, tâm hồn lẫn ngoại hình. Cuộc thi nhận được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu, Đảng ủy
nhà trường, của nhiều cán bộ, giảng viên, và rất đông sinh viên.
Hội thi được tổ chức với nhiều vòng, đòi hỏi các thí sinh thể hiện vốn kiến thức bản thân, sự duyên dáng trong
trang phục áo dài, khả năng làm việc nhóm, hoạt động cộng đồng. Vòng bán kết được tổ chức vào ngày 04/11/2007
với nội dung thi tài năng nội trợ đảm đang và khả năng mở đầu bài giảng hấp dẫn (Khoa GDTH có 02 trong tổng số
21 thí sinh được chọn)...
Vượt qua rất nhiều thí sinh ở những vòng thi trước, sinh viên Nguyễn Thu Thủy của Khoa GDTH cùng 11 thí sinh
khác tự tin bước vào vòng chung kết. Các thí sinh đã trải qua các phần thi Thể dục nhịp điệu - Aerobic, Trang phục
tự chọn, Trang phục áo dài và Ứng xử sư phạm. Phần thi thể dục nhịp điệu đòi hỏi các thí sinh tinh thần tập thể,
thường xuyên tập thể dục, đồng thời thể hiện được những điểm mạnh, sự khéo léo của cá nhân. Sau phần khởi động
hết sức hào hứng và hữu ích, các thí sinh tiếp tục thể hiện nét duyên dáng trong trang phục tự chọn và trang phục áo
dài, những bộ cánh kín đáo nhưng quyến rũ và gợi cảm... Xen kẽ các nội dung thi là những tiết mục hát - múa của
sinh viên, cũng rất hấp dẫn và cuốn hút người xem.
Năm thí sinh nổi bật nhất tiếp tục bước vào phần thi Ứng xử sư phạm. Họ có cơ hội thể hiện ý kiến, suy nghĩ, hiểu
biết cá nhân về một số quan điểm, thực trạng giáo dục, cũng như tài năng diễn thuyết, hùng biện... Ba thí sinh được
đánh giá cao nhất là:
Nguyễn Thị Thanh Hoa, Khoa Sinh - Giải I
Tô Thị Mỹ Nữ, Khoa Địa - Giải II
Nguyễn Thị Nhung, Khoa Sử - Giải III.
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