CREATIVITY OPENS OUR LIFE (COOL) CONTEST 2018 - 2019
CUỘC THI HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 2018 - 2019
---------------------------I. TỔNG QUAN CUỘC THI
COOL Contest - Creativity Opens Our Life là một cuộc thi tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp dành
cho các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 nhằm mục tiêu hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình
hướng nghiệp và lựa chọn ngành nghề trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0. Thông qua cuộc
thi này, các học sinh sẽ có cơ hội:
•

Tìm hiểu, nâng cao kiến thức về các lĩnh vực, ngành nghề và vị trí công việc trong xã hội hiện
đại và các xu hướng phát triển của ngành, nghề trong tương lai;

•

Định hướng lựa chọn ngành, nghề tương lai từ đó tập trung phát triển các lĩnh vực học tập
trong quá trình học phổ thông;

•

Xây dựng các kỹ năng như kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu; kỹ năng tổng hợp, chọn lọc và phân
tích thông tin; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình và
phản biện.

Cuộc thi COOL 2018 - 2019 do Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring (Wellspring Hanoi
International Bilingual School) tổ chức với sự phối hợp của các đối tác: Microsoft Việt Nam, Đại học
RMIT, Đại học Fulbright Việt Nam và Trường Phổ thông Liên cấp Edison.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
•

Học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 (14 - 18 tuổi) đang theo học tại các trường Trung học Cơ sở và
Trung học Phổ thông thuộc các tỉnh thành tại khu vực phía Bắc.

•

Học sinh đăng ký CÁ NHÂN hoặc theo NHÓM tối đa 03 thành viên.

•

Ngôn ngữ sử dụng trong cuộc thi là tiếng Việt.

III. GIẢI THƯỞNG
01 Giải Nhất: 30.000.000 VNĐ
02 Giải Nhì:

15.000.000 VNĐ/ một giải thưởng

03 Giải Ba:

10.000.000 VNĐ/ một giải thưởng

Và các giải Phụ khác

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
Cuộc thi gồm 04 vòng: Sơ loại, Thử thách, Bán kết và Chung kết
1. Vòng Sơ loại
•

Đề bài:

Hãy chọn 01 (hoặc một vài) ngành thuộc 01 lĩnh vực trong danh sách dưới đây mà bạn quan tâm:
1. Công nghệ thông tin
2. Kỹ thuật – Sản xuất Công nghiệp – Năng lượng
3. Kỹ thuật – Sản xuất Nông nghiệp – Chế biến Nông sản – Thực phẩm
4. Giao thông Vận tải - Logistics
5. Xây dựng – Kiến trúc – Nội thất
6. Giáo dục – Đào tạo
7. Truyền thông – Báo chí – Công nghiệp Giải trí
8. Nghệ thuật
9. Y tế – Chăm sóc sức khỏe
10. Dịch vụ
11. Kinh doanh bán lẻ – Thương mại điện tử
12. Tài chính – Ngân hàng.
Trình bày hiểu biết của bạn về ngành mà bạn chọn bằng việc trả lời các câu hỏi dưới đây:
−

Trình bày hiểu biết chung của bạn về một (hoặc một vài) nghề nghiệp mà bạn quan tâm;
hoặc về một công ty tiêu biểu trong ngành đó (có thể là công ty Việt Nam hoặc nước ngoài).

−

Các vị trí công việc trong công ty (nếu bạn lựa chọn công ty).

−

Mô tả 01 (hoặc một vài) sản phẩm tiêu biểu (sản phẩm có thể là dịch vụ hoặc hàng hóa) của
nghề nghiệp / công ty mà bạn lựa chọn:
a. Giới thiệu chung về sản phẩm
b. Đối tượng sử dụng sản phẩm là những ai? Sản phẩm đáp ứng nhu cầu nào của khách
hàng?
c. Quy mô thị trường trong nước / quốc tế của sản phẩm
d. Quy trình tạo ra sản phẩm
e. Các công nghệ mới có thể ảnh hưởng tới quy trình tạo ra và phân phối sản phẩm

•

Tiềm năng phát triển, xu hướng thay đổi của ngành, nghề / công ty đó trong 5 đến 10 năm
tới (trong việc ứng dụng công nghệ và mở rộng, liên kết với các ngành khác trong xã hội,
thay đổi các nhu cầu liên tục phát triển của khách hàng và xã hội, ...)

Ví dụ: Trong lĩnh vực Kỹ thuật - Sản xuất Công nghiệp - Năng lượng, bạn chọn ngành Công nghiệp Ô
tô, thì nghề nghiệp bạn lựa chọn để trình bày hiểu biết của mình có thể là Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa
và Bảo Trì Xe Hơi, Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Ô Tô, Quản Lý Sản Xuất, v.v.; HOẶC lựa chọn trình bày hiểu
biết về Công ty Toyota Việt Nam và vị trí Chuyên viên Bảo Hành và Hỗ Trợ Kỹ Thuật.
Ghi chú: Bên cạnh những nội dung gợi ý trên, các đội thi có thể phát triển thêm nhiều hướng nội
dung khác xung quanh lĩnh vực nghề nghiệp/ công ty đã chọn.
•

Đăng ký:
Trong vòng Sơ loại, các đội thi sẽ đăng ký tham gia thông qua Đơn đăng ký online (link:
http://bit.ly/2PqYsgY). Bài dự thi được thể hiện qua một trong hai hình thức: slides trình
chiếu (số lượng không quá 50 trang) hoặc video (thời lượng không quá 05 phút). Slide trình
chiếu hoặc video dự thi được đính kèm ngay trong Đơn đăng ký online do BTC công bố.

•

Vòng Sơ loại chính thức được khởi động vào ngày 13/10/2018 với sự kiện Launching tại Hà
Nội. Tại sự kiện Launching này, học sinh sẽ gặp gỡ các chuyên gia, khách mời để lắng nghe
chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên về định hướng lựa chọn ngành học, nghề nghiệp. Thông
qua buổi Tọa đàm này, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho học sinh cơ hội khám phá
thế giới nghề nghiệp, cập nhật các thông tin mới nhất về xu hướng lựa chọn ngành học và
nghề nghiệp để hiểu hơn về lĩnh vực công việc mà mình sẽ đóng góp trong tương lai.

•

Tối đa 30 đội dự thi sẽ được lựa chọn vào Vòng Thử thách.

2. Vòng Thử thách
Ở Vòng thử thách, các đội thi được tham dự 03 buổi Tập huấn bao gồm: 01 buổi tìm hiểu về ngành,
01 buổi tham quan doanh nghiệp và 01 buổi hoàn thiện dự án; và tham gia phiên họp tổng kết được
tổ chức cùng ngày.
Trước mỗi buổi tập huấn, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp bộ tài liệu, bao gồm: outline nội dung
buổi Tập huấn; bộ câu hỏi định hướng; tiêu chí chấm điểm cho vòng Bán kết và Chung kết.
•

Training #1 - Understand the Industry
Tại buổi tập huấn đầu tiên, các đội thi sẽ tìm hiểu sâu hơn về ngành và các vị trí công việc
trong ngành.

•

Training #2 - Company Tour
Tham quan và tìm hiểu 01 (một) doanh nghiệp. Trong buổi Training này, các đội sẽ được tìm
hiểu chi tiết về lịch sử của doanh nghiệp và 01 (một) sản phẩm của doanh nghiệp đó.

•

Training #3 - Revise your proposal
Tổng hợp thông tin, làm việc nhóm và chuẩn bị hồ sơ dự thi cho vòng Bán kết dưới sự đồng
hành, hỗ trợ của các chuyên gia.

Ghi chú:
Đối với các đội thi đến từ các tỉnh, thành phố ngoài thành phố Hà Nội không thể tham dự trực tiếp
các buổi Training tại địa điểm, Ban Tổ chức sẽ phát hình trực tuyến hoặc cung cấp tư liệu video về
các hoạt động Training.
3. Vòng Bán kết
Đề bài Vòng Bán kết:
•
•
•

Trình bày bản đề xuất cải thiện hoặc phát triển theo hướng mới cho 01 sản phẩm/dịch vụ
của 01 (một) doanh nghiệp đội thi lựa chọn từ Vòng Sơ loại.
Tại Vòng Bán kết, mỗi đội dự thi sẽ gửi về Ban Tổ chức một bộ hồ sơ dự thi bao gồm slide
thuyết trình, bản mô tả, poster, clip phóng sự.
Ban Giám khảo lựa chọn 12 đội xuất sắc nhất sẽ tham dự vòng Chung kết.

4. Vòng Chung kết
Đề bài Vòng Chung kết: Trình bày và thuyết phục Ban Giám khảo về sản phẩm đã nộp tại Vòng Bán
kết.
•

•

Vòng Chung kết được tổ chức theo hình thức một cuộc thi Thuyết trình - Pitching. Mỗi đội
thi sẽ có 05-07 phút thuyết trình và 07-10 phút trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo. Các đội
thi chiến thắng cuộc thi sẽ được công bố trong buổi lễ trao giải diễn ra cùng ngày.
Bên cạnh phần thi của vòng Chung kết, các đội thi và học sinh, khách mời tham dự còn có cơ
hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế nghề và hoạt động hướng nghiệp tại địa
điểm diễn ra vòng Chung kết.

Ghi chú: Vòng Chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Nội. Các đội thi cần có mặt tại địa điểm
công bố bởi Ban Tổ chức trong thời gian diễn ra vòng Bán kết và Chung kết.
V. LỊCH TRÌNH CUỘC THI:
1. Vòng Sơ Loại
13/10/2018: Buổi Tọa đàm phát động cuộc thi, chính thức nhận đơn đăng ký
15/11/2018: Hạn chót nộp bài (23h59)
22/11/2018: Công bố kết quả Vòng sơ loại
01/12/2018: Gặp mặt các đội được lựa chọn vào Vòng Thử thách.

2. Vòng Thử Thách
08/12/2018: Training #1 - Understand the Industry
15/12/2018: Training #2 - Company Tour
22/12/2018: Training #3 - Revise your solution
3. Vòng Bán Kết
28/12/2018 (23h59): Hạn nộp hồ sơ dự thi Vòng Bán kết
05/01/2019: Ban Tổ chức công bố 12 (mười hai) đội thi vào vòng Chung kết
4. Vòng Chung Kết
12/1/2019: Chung kết và Lễ Trao giải

VI. BAN GIÁM KHẢO:
Đại diện Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring
Đại diện Trường Phổ thông Liên cấp Edison
Đại diện Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Đại diện Trường Đại học RMIT
VII. THÔNG TIN LIÊN LẠC:
Email: coolcontest@wellspring.edu.vn
Điện thoại liên hệ: 034.935.5186 (Ms. Hoàng Thu Phương)
Truyền thông và Tài trợ: 091.242.5508 (Mr. Vũ Cao Cường)
Facebook: www.facebook.com/coolcontestvn

