
Ngày 05/7/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức
lễ khai giảng (trực tiếp và trực tuyến) khóa Bồi dưỡng
giáo viên tiếng Hàn Quốc năm 2021 với sự tài trợ của
Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc tại TP Hồ Chí
Minh. Mục đích của khóa học là nhằm bồi dưỡng lực
lượng giáo viên tiếng Hàn trong nước, đặt nền tảng để
đảm bảo khả năng phát triển độc lập của nền giáo dục
tiếng Hàn ở địa phương, đồng thời làm cơ sở để mở
rộng tiếng Hàn là Ngoại ngữ 2 trong chương trình giáo
dục. Khóa bồi dưỡng có sự tham gia giảng dạy của các
giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về ngôn ngữ Hàn Quốc, Hàn
Quốc học và giáo dục tiếng Hàn. Khóa học gồm các
học phần lý thuyết về phương pháp giảng dạy, thực
hành tiếng Hàn nâng cao và thực tập kiến tập dự kiến
kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021. Các học
viên sau khi tham gia khóa học sẽ được nhận chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn
do Trường Đại học Ngoại ngữ cấp.

Khai giảng khóa Bồi dưỡng giáo viên tiếng
Hàn Quốc năm 2021

Trong các ngày 19, 20 và 22 tháng 07 năm 2021,
Trường Đại học Ngoại ngữ đã phối hợp cùng với các
Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, Yên Bái và Hải phòng
tổ chức khai giảng các Khoá bồi dưỡng giáo viên
ngoại ngữ các cấp phổ thông năm 2021 theo hình
thức trực tuyến. Các Khóa bồi dưỡng nằm trong chuỗi
hoạt động bồi dưỡng dành cho khoảng 1.600 giáo
viên tiếng Anh của 07 tỉnh thành thuộc nhiệm vụ
triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên thường niên
được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao cho Trường Đại
học Ngoại ngữ. Khóa bồi dưỡng bao gồm 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 thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 03 hợp phần chủ yếu
là: 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. Hình thức bồi
dưỡng gồm: trao đổi lý thuyết, thực hành thực tập
biên soạn giáo án và giảng dạy. 

Khai giảng các Khoá bồi dưỡng giáo viên
ngoại ngữ các cấp phổ thông năm 2021

07

T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  N G O Ạ I  N G Ữ  K H A I  G I Ả N G  C Á C  K H O Á
B Ồ I  D Ư Ỡ N G  G I Á O  V I Ê N  T I Ế N G  H À N  V À  N G O Ạ I  N G Ữ  C Á C

C Ấ P  P H Ổ  T H Ô N G  N Ă M  2 0 2 1


