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Tổ chức chuỗi tọa đàm bồi dưỡng về nghiệp vụ sư
phạm cho giáo viên các Sở Giáo dục và Đào tạo

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC
HOẠT ĐỘNG TRONG NƯỚC

Ngày 24 và 31 tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ
đã tổ chức chuỗi tọa đàm bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm cho
giáo viên của các Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Yên Bái,
Phú Thọ, Hưng Yên, Hòa Bình, Lạng Sơn và Hải Phòng. Đây là
hoạt động nằm trong Chương trình bồi dưỡng giáo viên ngoại
ngữ về nâng cao năng lực sư phạm thuộc Đề án Ngoại ngữ
Quốc gia do Nhà trường phối hợp với các Sở GD&ĐT thực hiện
năm 2021. Chuỗi tọa đàm tập trung vào bốn lĩnh vực:
 - Xây dựng môi trường sử dụng và học tập ngoại ngữ tại các
trường phổ thông.
 - Ứng dụng CNTT vào dạy học cũng như kiểm tra đánh giá
ngoại ngữ.
 - Phương pháp giảng dạy 4 kỹ năng ngôn ngữ Nghe – Nói –
Đọc – Viết.
 - Phương pháp giảng dạy về các thành tố ngôn ngữ (ngữ âm, từ
vựng, ngữ pháp…).
 Các diễn giả trình bày tại các tọa đàm là các giảng viên có
chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Cũng trong khuôn khổ
của chuỗi toạ đàm các thầy, cô giáo đã tiến hành hoạt động
chia sẻ theo khối phổ thông: Tiểu học, Trung học cơ sở và
THPT ở cả bốn lĩnh vực. Chuỗi tọa đàm đã nhận được phản hồi
tích cực từ các thầy, cô giáo tham dự.

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Lào cho lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Ngày 01/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia
Hà Nội và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp
đào tạo tiếng Lào cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy theo hình thức trực tuyến. Lớp đào tạo tiếng Lào cho lực
lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 106 học viên là
cán bộ của công an các đơn vị địa phương tham gia. Khóa học
được tổ chức với mục đích chính là nâng cao trình độ và năng
lực sử dụng tiếng Lào trong giao tiếp và trao đổi thông tin phục
vụ công tác cho học viên. Chương trình do giảng viên Bộ môn
NN&VH Đông Nam Á giảng dạy, với cả giảng viên bản ngữ và
trợ giảng tham gia. Chương trình đào tạo gồm 2 phần là cơ bản
và nâng cao. Ngoài học ngôn ngữ, học viên cũng được tham gia
các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu văn hóa Lào

Hội nghị triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ
Ba Vì năm học 2021-2022

Ngày 02/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
đã phối hợp với UBND Huyện Ba Vì, Hà Nội tổ chức Hội
nghị triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ Ba Vì năm học
2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thu hút
sự tham gia của 100 giáo viên ngoại ngữ 35 trường THCS.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã theo dõi các phần trình
bày về kế hoạch chi tiết các hoạt động cụ thể và yêu cầu
phối hợp triển khai công tác Đề án Ngoại ngữ năm học
2021-2022, phần giới thiệu về hoạt động phát triển tài liệu
dạy học và kiểm tra đánh giá, hoạt động E-learning: kết
nối qua nền tảng Gapowork và cổng thi trực tuyến và phần
báo cáo về hoạt động của giảng viên và giáo sinh trường
Đại học Ngoại ngữ. Lãnh đạo Huyện Ba Vì đánh giá cao ý
nghĩa của Đề án này và công nhận những đóng góp của
Trường Đại học Ngoại ngữ vào thành tích của ngành giáo
dục huyện Ba Vì nói chung và môn tiếng Anh nói riêng
trong thời gian qua đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan
tâm và tạo điều kiện tối đa cho Đề án khi thực hiện trong
năm học 2021-2022.
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Hội thảo trực tuyến: “Dạy tiếng Anh hiệu quả
trong thời kỳ dạy học trực tuyến”

Ngày 14/11/2021, trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức hội thảo
trực tuyến có chủ đề “Dạy tiếng Anh hiệu quả trong thời kỳ dạy
học trực tuyến”. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, quá trình
chuyển đổi số khiến cho các giáo viên tiếng Anh gặp khá nhiều
khó khăn. Để tháo gỡ khó khăn cùng các thầy, cô giáo, Trường
Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo Quản
lý trực tuyến (OMT) đã tổ chức hội thảo này dành riêng cho
giáo viên tiếng Anh. Các đại biểu tham dự hội thảo đã được lắng
nghe các báo cáo là những chia sẻ đa chiều từ góc độ nhà quản
lý, nhà nghiên cứu, giảng viên đứng lớp và chuyên gia công
nghệ đầu ngành. Đồng thời, phần thảo luận sau đó là những trao
đổi quý báu và tâm huyết của các đại biểu tham dự. Hội thảo
“Dạy tiếng Anh hiệu quả trong thời kỳ dạy học trực tuyến” đã
tạo nên một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận nhằm
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và đào tạo tiếng Anh tại Việt
Nam hiện nay. Nhà trường cũng mong mỏi sự kiện sẽ góp phần
kết nối và xây dựng cộng đồng giáo viên giảng dạy ngoại ngữ
các cấp học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, cán bộ ở các
sở giáo dục đào tạo, doanh nghiệp giáo dục. Hội thảo thu hút
3088 người đăng ký, 1968 người tham gia từ 328 đơn vị ở nhiều
tỉnh, thành trên cả nước.

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường liên cấp Tiểu
học và THCS Ngôi Sao Hà Nội

Ngày 10/11/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành lễ
ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường liên cấp Tiểu học và
THCS Ngôi Sao Hà Nội. Nội dung của văn bản thỏa thuận là
hợp tác trong lĩnh vực khảo thí, kiểm tra đánh giá và phát triển
chương trình tiếng Anh và ngoại ngữ. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh
đạo Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao mong muốn
được tiếp nhận sinh viênTrường Đại học Ngoại ngữ đến thực
tập và làm việc tại cơ sở nhà trường cũng như tài trợ các suất
học bổng cho sinh viên. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với
Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội đã diễn ra
tốt đẹp với nhiều kỳ vọng vào những kết quả tốt đẹp của các
hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện King
Sejong Hà Nội 2

Sáng ngày 12/11/2021, lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học
viện King Sejong Hà Nội 2 đã được tổ chức trọng thể tại
Hội trường Sunwah, Trường Đại học Ngoại ngữ với hình
thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua Zoom. Tới dự lễ kỷ
niệm có ông Suk Jin Young - Giám đốc Trung tâm Văn
hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Giám đốc Học viện King
Sejong trụ sở chính tại Việt Nam cùng các Giám đốc và
đại diện của hơn 10 Học viện King Sejong trên cả nước.
Học viện King Sejong Hà Nội 2, tên trước đây là Trung
tâm Sejong Hà Nội 2, được thành lập vào tháng 10/2011,
trực thuộc Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc,
Trường Đại học Ngoại ngữ. Trong suốt 10 năm hoạt
động, cho tới nay, Học viện đã đào tạo 33 khóa học với
khoảng 5000 học viên, cấp chứng chỉ cho hơn 3500 học
viên. Bên cạnh việc tổ chức các khóa học tiếng Hàn, Học
viện cũng tích cực tổ chức các lớp học văn hóa, các sự
kiện trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc để giúp học viên có
cơ hội tìm hiểu sâu hơn và trực tiếp trải nghiệm văn hóa
Hàn Quốc.


