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Ngày 27/11/2021, Trường Đại học Ngoại Ngữ (ĐHNN)
và Trường Đại học Hosei, Nhật Bản đã phối hợp tổ chức
chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật cúp Đại học
Hosei với chủ đề “Chúng ta thời hậu Covid”. Đây là
cuộc thi thường niên do hai trường đại học hợp tác triển
khai và nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ từ các cơ
quan, tổ chức như: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam,
Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản. Sau 02 vòng loại, 20
thí sinh xuất sắc nhất đã tiến vào vòng chung kết, trong
đó có 6 em khối THPT và 14 em khối Đại học của các
địa phương trên cả nước như: Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí
Minh…Tại cuộc thi năm nay, thí sinh Đào Hoàng Long,
sinh viên Trường ĐHNN đã xuất sắc giành giải thưởng
cao nhất của khối Đại học. 
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Ngày 15/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức
lễ trao học bổng KEB Hana năm 2021 cho sinh viên khoa
NN&VH Hàn Quốc. Học bổng KEB Hana do Ngân hàng
KEB Hana, Hàn Quốc tài trợ. Trong đợt này đã có 20 sinh
viên của Nhà trường được nhận học bổng với giá trị mỗi
học bổng là 400 USD.

    

Ngày 17/12/2021, Đại sứ quán Nhà nước Qatar tại Hà Nội
đã tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 49. Nhân dịp
đặc biệt này, Đại sứ quán đã trao tặng Bộ môn NN&VH Ả
Rập 100 triệu đồng, trong đó có 7 suất học bổng (mỗi suất
trị giá 10 triệu đồng) cho các sinh viên ngành ngôn ngữ Ả
Rập nhằm khuyến khích các bạn sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập.

Sinh viên giành giải Nhất Cuộc thi hùng biện
tiếng Nhật Hosei Cup lần thứ 7 

Sinh viên nhận học bổng từ các đối tác quốc tế
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Ngày 11/12/2021, các sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật
CLC khóa QH2021 đã tham gia hoạt động trải nghiệm văn
hóa ẩm thực Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động
trải nghiệm văn hóa nhằm giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến
sinh viên của Khoa NN&VH Nhật Bản. Chương trình có sự
góp mặt của hai vị khách mời đặc biệt là hai giáo viên
người Nhật. Sinh viên đã được lắng nghe bài giới thiệu của
hai vị khách xứ sở hoa anh đào về những món ăn đặc trưng
của Nhật Bản và những đặc điểm nổi bật trong bữa cơm
của người Nhật. Đồng thời, sinh viên còn có cơ hội tìm
hiểu về các món ăn truyền thống trong dịp Tết của người
Nhật như súp Miso, Kazunoko (trứng cá trích) hay Ebi
Tempura (tôm chiên). Cuối chương trình, sinh viên được
giải đáp những thắc mắc, nghe những chia sẻ của hai cô
giáo Nhật Bản về những vấn đề liên quan đến văn hóa ẩm
thực Nhật như trà đạo, cách nặn bánh Wagashi, tên gọi của
các loại mì… và cùng chơi đố vui có thưởng về ẩm thực
Nhật.  Được khám phá thêm nhiều nét thú vị trong văn hóa
ẩm thực Nhật, có thời gian giao lưu và phát triển kỹ năng
ngôn ngữ, các sinh viên rất hào hứng và mong chờ thêm
những hoạt động trải nghiệm thú vị hơn nữa sau này.
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Sáng ngày 24/11/2021, ngày hội Pháp ngữ mang tên “La
Francophonie en fête” do Khoa NN&VH Pháp tổ chức đã
thành công rực rỡ. Ngày hội Pháp ngữ nhằm tôn vinh
những giá trị tốt đẹp và sự đa dạng văn hoá của Cộng
đồng Pháp ngữ, phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp ở
Việt Nam. Ngày hội đồng thời cũng tạo sân chơi để sinh
viên được thể hiện tình yêu tiếng Pháp cũng như tài năng
và sự sáng tạo của mình. Chương trình có sự tham gia của
nhiều khách mời quốc tế là đại diện các tổ chức quốc tế,
các phái đoàn ngoại giao, các hiệp hội Pháp ngữ. Trong
chương trình cũng diễn ra chung kết hai cuộc thi “Diễn
thuyết trước công chúng – À vos micros!”, “Du hành
trong Cộng đồng Pháp ngữ – Voyage dans la
Francophonie” và trao giải cho cuộc thi “Nhà khoa học
trẻ tương lai Jeunes chercheurs en herbes”. 

Sinh viên khám phá văn hóa ẩm thực Nhật Bản 

 “La Francophonie en fête” 2021: Ngày hội của
văn hoá và trải nghiệm Pháp ngữ 

 Sinh viên Khoa NN&VH Pháp giao lưu và với 2
họa sĩ truyện tranh Ca-na-đa 

Sáng ngày 16/12/2021, Tổ Tiếng Pháp 1 Khoa NN&VH
Pháp đã phối hợp cùng Espace Québec tổ chức “Buổi
định hướng sáng tác truyện tranh tiếng Pháp” dành cho
sinh viên
năm thứ nhất.Tham dự chương trình có hai khách mời
thuộc tổ chức Espace Québec: họa sĩ Daniel Hà Thế
Vinh, tác giả của nhiều bộ truyện Pháp ngữ dành cho
học sinh, sinh viên và họa sĩ Djibril Chương Morissette
Phan, tác giả của bộ truyện tranh “Khiêm” và nhiều tác
phẩm nổi tiếng khác tại Ca-na-đa. Cùng với tác giả
Daniel Hà Thế Vinh, họa sĩ Djibril Chương Morissette
Phan cũng đã có những chia sẻ bổ ích về các bộ truyện
tranh mà ông và em gái Yasmine Trinh Phan Morissette
đồng sáng tác. Bộ truyện “Khiêm” – tác phẩm thể hiện
quá trình tìm về cội nguồn, quê hương của mẹ, người
con của quê hương Việt Nam. Qua buổi trao đổi này,
sinh viên QH2021 đã được tiếp thêm nhiều động lực và
cảm hứng trong sáng tác truyện tranh, cũng như được
nuôi dưỡng sự hứng thú và tình yêu với tiếng Pháp và
văn hoá Pháp ngữ.
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