KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN VỚI NGÀY HỘI
TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 2015
Chương trình do Báo Tuổi Trẻ, Bộ
Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục –
Đào tạo Cần Thơ phối hợp cùng với
Trường Đại Học Cần Thơ tổ chức
với sự hỗ trợ của tập đoàn Vingroup,
nhằm hỗ trợ các thí sinh chuẩn bị
tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT
Quốc gia 2015 sắp tới.
Đến với ngày hội, các thí sinh cũng như phụ huynh, học sinh sẽ được được các
chuyên gia tư vấn uy tín và giàu kinh nghiệm giải đáp mọi thắc mắc, tâm tư,
nguyện vọng liên quan đến chính sách, chủ trương, quy định của Bộ Giáo dục &
Đào tạo về tuyển sinh, tư vấn chuyên sâu theo nhóm ngành nghề, gỡ rối hướng
nghiệp, sức khỏe mùa thi...
Đồng hành với ngày hội, từ sáng sớm ngày 08/3/2015 Đoàn Khoa Môi Trường
& TNTN phối hợp với tình nguyện viên các Bộ Môn đã túc trực 24/24 tại Khoa
để tư vấn, chia sẽ thông tin về các chuyên ngành, thế mạnh của Khoa cũng như
cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Qua đó giúp phụ huynh cũng như học sinh
có cái nhìn tổng quan và tường tận về lĩnh vực đào tạo để các em có thể lựa
chọn ngành nghề yêu thích và phù hợp với năng lực.
Ngày hội năm nay, đã có hơn 1000 lượt phụ huynh, học sinh đến tìm hiểu và
tham quan tại Khoa. Có thể thấy các chuyên ngành về Khoa Môi Trường &
TNTN ngày càng nhận được sự thu hút và quan tâm của các em.
Một số hình ảnh do nhóm cộng tác viên ghi nhận tại ngày hội.

Học sinh các Trường THPT tham quan các mô hình chuyên ngành

Hình ảnh đội tư vấn hướng nghiệp(a) và đoàn học sinh tham quan(b)

Chụp ảnh lưu niệm với các đoàn học sinh THPT

