THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI VIẾT TIẾNG PHÁP
"PETITE CASSETTE"
Tổ chức bởi Vietnam France Exchange dành cho khối pháp ngữ hệ THPT trên toàn miền Bắc
CHỦ ĐỀ «CHUYỆN TRƯỜNG TÔI»

Thời hạn nhận bài viết từ ngày 22/10/2018 đến 14/11/2018

Vietnam France Echange xin trân trọng thông báo đến các bạn cuôc̣ thi viết tiếng Pháp «Petite Cassette» nằm trong
chương trình kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 mà chúng tôi tổ chức.
“Tất cả chúng ta đều có hoài niệm của riêng mình như một cuốn băng cassette ghi lại tất cả những kỉ niệm tuổi học trò bên
cạnh thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Bạn chia sẻ, chúng tôi lắng nghe. Vietnam France Exchange mong rằng các
bạn có thể thoải mái chia sẻ những kỉ niệm, thể hiện bản thân qua bài dự thi của mình”

Đối tượng dự thi: tất cả những bạn học sinh khối Pháp ngữ hệ THPT có niềm đam mê với tiếng Pháp hiêṇ đang
sinh sống và học tập tại miền Bắc.
-

Cuôc̣ thi được khởi động từ 23h00 ngày 22/10/2018 đến 23h59 ngày 14/11/2018

Viết 1 bài luận bằng Tiếng Pháp (không quá 500 từ, định dạng file .docx) và có kèm ảnh minh họa phù hợp hoặc Video
(khuyến khích) với nội dung bài dự thi (ảnh định dạng .png, ảnh HD). Các bài viết sẽ được chỉnh sửa lại cho đúng chính tả
(không chỉnh sửa về nội dung) và khuyến khích bài viết sáng tạo, cách viết mới mẻ, câu chuyện thực tế, văn phong trong
sáng, ngôn từ rõ ràng dễ hiểu. Các bài sử dụng ngôn từ không lịch sự không hợp lệ cuộc thi sẽ bị loại bỏ (có thông báo qua
mail cá nhân).
Thí sinh gửi bài viết của mình đến địa chỉ mail dubiduhoc@vfegroup.vn trước 23h00 ngày 14/11/2018. Trình bày dưới
dạng sau: formulaire d’inscription
Mỗi bài thi sẽ lần lượt được đang tải trên fanpage của VFE – Chương trình dự bị du học ngay khi thí sinh gửi bài về cho hệ
thống; lượng like, share và tương tác sẽ chiếm 50% số điểm và 50% điểm số do hội đồng VFE chấm.
Hội đồng quyết định chọn ra 3 bài viết xuất sắc nhất và công bố trên fanpage của VFE ngay ngày 16/11.

Thành viên hội đồng bao gồm:
1. Thầy Nguyễn Đăng Hanh: Giảng viên trường Đại học Caen (Pháp) / Giảng viên trường Đại học Giao thông Vận tải
2. Thầy Nguyễn Việt Quang: Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ
3. Cô Cấn Thị Bích Luận : Trưởng phòng Đào tạo Vietnam France Exchange
Giải thưởng sẽ được trao tặng cho 3 bạn thí sinh có bài viết xuất sắc nhất như sau:
1 Giải Đặc Biệt: dành cho trường THPT xuất sắc nhất với trị giá 5 triệu đồng (điều kiện giải thưởng: trường THPT có số
lượng và chất lượng bài thi tốt, trong đó có một bạn sở hữu 1 trong 3 bài viết xuất sắc nhất)
1 Giải Nhất: 3 triệu đồng tiền thưởng + giấy chứng nhận + Voucher làm hồ sơ du học Pháp trị giá 5 triệu đồng + Cơ hội
được đăng trên báo uy tín của Việt Nam
2 Giải Nhì: mỗi giải gồm 1 triệu đồng tiền thưởng + giấy chứng nhận + Voucher làm hồ sơ du học Pháp trị giá 5 triệu đồng
Tất cả các bạn tham gia dự thi sẽ nhận được giấy chứng nhận cùng với lời cảm ơn của Vietnam France Exchange.
Vietnam France Exchange sẽ tổ chức trực tiếp đến trao giải cho 3 bạn xuất sắc nhất ngay tại trường THPT mà các bạn
đang theo học vào ngày 19 và 20/11/2018.
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