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Tọa đàm kết nối và chia sẻ về công tác khảo thí 
Ngày 26/9/2021 đã diễn ra tọa đàm kết nối và chia sẻ về
công tác khảo thí giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và
Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.
Tham dự tọa đàm là đại diện lãnh đạo và cán bộ của các
bên. Phát biểu tại tọa đàm, bà Phạm Bích Ngà cho biết
Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội
có lịch sử phát triển còn khá trẻ với hơn 10 năm tuổi.
Do đó, Nhà trường luôn mong muốn học hỏi kinh
nghiệm để theo kịp sự đổi mới, đáp ứng nhu cầu dạy và
học hiện nay. Mới đây, Trường Liên cấp Tiểu học và
THCS Ngôi Sao Hà Nội đã thành lập Phòng Khảo thí.
Buổi gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khảo
thí từ Trường Đại học Ngoại ngữ, một đơn vị có năng
lực cao về khảo thí ngoại ngữ, là trải nghiệm bổ ích với
cán bộ Nhà trường. Các đại biểu tham dự tọa đàm đã
lắng nghe những chia sẻ của đại diện Trường Đại học
Ngoại ngữ về mô hình hoạt động của Trung tâm Khảo
thí của Nhà trường và kinh nghiệm xây dựng ngân hàng
đề thi/kiểm tra. Tọa đàm cũng dành thời gian cho hoạt
động giao lưu và giải đáp thắc mắc liên quan tới các nội
dung trong tọa đàm.

Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ dạy học ngoại
ngữ tại các trường THCS trên địa bàn huyện
Ba Vì, năm học 2020-2021

Ngày 25/9/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã
phối hợp với UBND Huyện Ba Vì tổ chức Hội
nghị tổng kết Đề án hỗ trợ dạy-học ngoại ngữ tại
các trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì, năm
học 2020 - 2021. Chương trình hội nghị được mở
đầu với phần trình bày của đồng chí Phùng Ngọc
Oanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện
Ba Vì, về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm
học 2020 - 2021 và phương hướng triển khai năm
học 2021 - 2022. Hội nghị cũng lắng nghe những
tham luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu.
Phát biểu trong Hội nghị, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn
Minh đã gửi lời cảm ơn đến UBND Huyện Ba
Vì, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, Ban
Giám hiệu và các thầy, cô dạy ngoại ngữ của 20
trường THCS tham gia Đề án đã tạo điều kiện tốt
nhất cho Nhà trường trong suốt thời gian qua. 
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và khẳng định Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành và
hỗ trợ địa phương trong thời gian tới. Phó Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến
đánh giá rất cao các giá trị mà Đề án hợp tác giữa
Trường Đại học Ngoại ngữ và UBND Huyện Ba Vì
mang đến cho cộng đồng, cho sự nghiệp giáo dục
nói chung và giáo dục ngoại ngữ nói riêng của
Huyện Ba Vì và tin tưởng Đề án sẽ tiếp tục phát
triển và thu được những kết quả tích cực hơn nữa. Bí
thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh cũng đã bày
tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ
từ phía Nhà trường và khẳng định Huyện Ba Vì sẽ
tạo điều kiện tốt nhất cho Nhà trường khi thực hiện
Đề án tại địa phương.


