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Tiếp nối chuỗi hoạt động bồi dưỡng dành cho gần 1.600
giáo viên tiếng Anh của 7 tỉnh thành thuộc nhiệm vụ
triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên thường niên của
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, trong các ngày 26/07/2021
và 05/08/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp cùng
với các Sở GD&ĐT các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Lạng
Sơn và Hòa Bình tổ chức khai giảng các khoá bồi dưỡng
nâng cao năng lực sư phạm ngoại ngữ cho giáo viên
tiếng Anh theo hình thức trực tuyến. Công thức của khóa
bồi dưỡng là: 6 + 5 + 1 + 3 (06 ngày bồi dưỡng tập
trung, 05 buổi bồi dưỡng trực tuyến về khóa học trên hệ
thống LMS, 01 buổi kiểm tra đánh giá và 03 ngày thực
địa ngay tại cơ sở giáo dục). Nội dung bồi dưỡng bao
gồm 03 hợp phần: phương pháp xây dựng giáo án, mục
tiêu bài giảng, theo bộ sách giáo khoa môn tiếng Anh do
Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng các trường lựa
chọn; phương pháp dạy học phân hóa (theo trình độ của
học sinh) môn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu
quả Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành
tháng 12/2018; xây dựng và phát triển môi trường học
tập và sử dụng ngoại ngữ. 06 ngày bồi dưỡng tập trung
và 05 buổi về khóa học trực tuyến cũng như 3 ngày thực
địa tại trường phổ thông đều tập trung, xoay quanh 03
nội dung này. Hình thức bồi dưỡng gồm: trao đổi lý
thuyết, thực hành thực tập biên soạn giáo án và giảng
dạy (micro teaching và thực địa thực tế).

Ngày 09/8/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ và
Trường Đại học Chính trị phối hợp tổ chức Lễ khai
giảng khóa đào tạo Đại học văn bằng 2 (Khóa
QH.2021.F.6.E) Hệ vừa làm vừa học ngành Ngôn
ngữ Anh cho 51 đồng chí là cán bộ, giảng viên của
Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng. PGS. TS
Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
Ngoại ngữ, đã nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh
trong cuộc sống và công việc hiện nay, đồng thời
khẳng định theo học chương trình đào tạo hệ văn
bằng 2, học viên không chỉ mở rộng kiến thức mà
còn được trang bị các kỹ năng mềm để giao tiếp tốt
hơn ngoài xã hội. Thay mặt Đảng uỷ và Ban Giám
hiệu Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng,
Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Chung, Phó Hiệu
trưởng đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của
Trường Đại học Ngoại ngữ và cũng khẳng định trong
những năm qua Nhà trường đã triển khai nhiều biện
pháp xây dựng đội ngũ của Nhà trường. Một trong
những giải pháp quan trọng hàng đầu để đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong xu thế hội
nhập quốc tế là nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học
cho cán bộ, giảng viên và học viên trong trường. Nhà
trường xác định: tiếng Anh sẽ là chìa khóa cho việc
quản lý việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và
chuyển giao công nghệ. PGS. TS Nguyễn Văn
Chung cũng hy vọng, với niềm đam mê và nỗ lực
bản thân, tập thể học viên lớp QH.2021.F.6.E sẽ
hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình học tập, bảo
đảm mục đích, yêu cầu đề ra.
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Khai giảng các khoá bồi dưỡng giáo viên
ngoại ngữ các cấp phổ thông năm 2021

Khai giảng lớp đào tạo Đại học văn bằng 2
Hệ VLVH ngành Ngôn ngữ Anh cho cán bộ
Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng


