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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TÍCH CỰC THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG
TẬP HUẤN, TỌA ĐÀM VÀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Ngày 19/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đã
kết hợp với huyện Ba Vì tổ chức 2 tọa đàm “Tập huấn giáo
viên bậc THCS về công tác khảo thí” và “Tập huấn trực
tuyến cho giáo viên về Chương trình tiếng Anh bậc Tiểu
học và Sách giáo khoa tiếng Anh cho CTGDPT mới. Đây
đều là những nội dung quan trọng và cần thiết cho quá
trình triển khai Đề án Ba Vì. Các thầy cô và lãnh đạo tham
gia tập huấn về công tác khảo thí đều đánh giá cao nội
dung đã trình bày, cho rằng đây đều là những nội dung
quan trọng và cần thiết cho quá trình triển khai Đề án Ba
Vì. Về tập huấn cho CTGDPT mới, ngoài được lắng nghe
các diễn giả trình bày những điểm mới của sách giáo khoa
và những điều cần lưu ý, các thầy cô giáo bậc tiểu học
cũng được xem các video dạy học khác nhau và phân tích
phương pháp, cách thức dạy và truyền đạt kiến thức của
các giáo viên trong video để rút kinh nghiệm và làm cho
các tiết học của mình thêm hấp dẫn và thu hút hơn. Tham
dự chương trình có sự có mặt của thầy Đỗ Tuấn Minh,
Hiệu trưởng Nhà trường; Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ
huyện Ba Vì; đội ngũ giảng viên, giáo sinh Trường Đại
học Ngoại ngữ tham gia vào Đề án; lãnh đạo, cán bộ phụ
trách Đề án Ngoại ngữ Phòng GD&ĐT và toàn thể cán bộ
giáo viên THCS huyện Ba Vì.

Ngày 09/12/2021, tại Trung tâm Nhiệt đới Việt -
Nga đã diễn ra lễ Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ
năng-nghiệp vụ phiên dịch tiếng Nga. Đây là
chương trình hợp tác đầu tiên giữa Trung tâm
Nhiệt đới Việt-Nga và Trường Đại học Ngoại
ngữ. Khóa bồi dưỡng do các giảng viên Khoa
NN&VH Nga của Nhà trường phụ trách giảng
dạy nhằm trau dồi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ
phiên dịch cho đội ngũ cán bộ Trung tâm, phục
vụ cho nhu cầu về đào tạo và sử dụng đội ngũ
phiên dịch nội bộ trong đơn vị. Ngay sau lễ khai
mạc, 10 học viên khóa học đã tham gia buổi học
đầu tiên trong bầu không khí hào hứng, sôi nổi,
và đã có những giờ phút hoạt động chuyên môn
hiệu quả.

Tổ chức chương trình tập huấn cho huyện Ba Vì

Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng – nghiệp vụ phiên
dịch tiếng Nga cho cán bộ Trung tâm Nhiệt đới

Việt – Nga
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Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao
năng lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ

 tỉnh Lạng Sơn 

Từ 28/11 đến 5/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ và Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức khóa tập
huấn đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao năng lực sư
phạm cho giáo viên ngoại ngữ bậc THCS và THPT của tỉnh.
Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 3 nội
dung chính, bao gồm: “Hội thảo tập huấn các công cụ CNTT
hỗ trợ dạy học ngoại ngữ theo hình thức kết hợp”; “Tọa đàm
tập huấn hướng dẫn chuẩn bị ôn luyện thi môn tiếng Anh bậc
THCS và THPT”; và “Tập huấn Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã
hội. Đặc biệt trong chuỗi chủ đề về trí tuệ cảm xúc và giao tiếp
xã hội, hai nội dung: “Sống thức tỉnh giữa đời bận rộn” và
“Thấu cảm thầy trò, lớp học hạnh phúc” đã thúc đẩy học viên
chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những cuốn sách
hay, những kỹ năng giảng dạy trực tuyến hiệu quả. Khóa tập
huấn đã thu hút 120 giáo viên dạy ngoại ngữ của tỉnh và nhận
được sự đánh giá cao của lãnh đạo của tỉnh và Nhà trường. 

Tổ chức lễ bế giảng các khoá tập huấn

Trong cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Trường Đại học
Ngoại ngữ (ĐHNN) đã tổ chức lễ Bế giảng Khóa Bồi
dưỡng giáo viên tiếng Hàn năm 2021 (ngày
24/11/2021) và Bế giảng khóa Tập huấn Phân tích kết
quả thi cho cán bộ, giáo viên Trường liên cấp Tiểu học
và THCS Ngôi Sao Hà Nội (ngày 04/12/2021).
Đối với khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Hàn, 35 học
viên hoàn thành khóa học đã được cấp chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ giảng dạy tiếng Hàn
do Trường ĐHNN cấp. Đồng thời, 8 suất học bổng học
tập tại Hàn Quốc đã được trao cho các học viên xuất
sắc nhất. 
Về khóa tập huấn Phân tích kết quả thi đã bồi dưỡng
các cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phòng Khảo thí
Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.
Khóa tập huấn đã được tổ chức chuyên nghiệp với
nhiều hoạt động bổ ích, gắn với thực tiễn và đã mang
đến cho các học viên tham gia những kiến thức và
phương pháp triển khai tổ chức đánh giá mới để từ đó
áp dụng vào công tác kiểm tra đánh giá.
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Ngày 09/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)
và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy đã tổ chức buổi làm việc
nhằm nhìn lại những hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị,
đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên của
Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. Cũng trong dịp
này, đại diện hai đơn vị đã đến thăm không gian làm việc
chung Homies Chuyên Ngoại ngữ – là một trong những
Homies của Trường ĐHNN được xây dựng với sự đồng
tài trợ của Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. Trận
bóng đá giao lưu giữa hai đơn vị cũng được tổ chức cùng
ngày. Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ
hứa hẹn có thêm nhiều bước tiến và hoạt động mới, đặc
biệt là trong các công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Ngày 20/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN)
đã tổ chức tham quan và gửi sinh viên thực tập tại Công
ty Cổ phần Vietnam Sunergy (VSUN) tại Bắc Giang.
Đại diện Nhà trường cảm ơn công ty VSUN luôn ủng hộ
và đồng hành với Nhà trường trong các hoạt động hỗ trợ
sinh viên, tích cực tạo cơ hội thực tập, tuyển dụng cho
sinh viên và giúp đỡ các em trong suốt thời gian thực
tập ở đây. Hy vọng sau 3 tháng thực tập này tất cả sinh
viên đều có thể trở thành nhân viên chính thức của Công
ty. Bà Fang Han bày tỏ niềm vui mừng khi Công ty có
cơ hội gặp mặt và đón tiếp đại diện, sinh viên Trường
ĐHNN. Trong bối cảnh thế giới đang hướng đến phát
triển bền vững và thân thiện với môi trường, VSUN
đang nỗ lực hơn nữa để sản xuất ra những sản phẩm
hiện đại, tiên tiến nhằm bắt kịp với sự phát triển của
công nghệ. Tuy sinh viên Trường ĐHNN chưa có nhiều
kinh nghiệm nhưng tin tưởng vào sự hỗ trợ của VSUN,
với sức trẻ và sự sáng tạo, các em sẽ sớm trở thành
những nhân tố xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của
Công ty. Theo kế hoạch, nhóm sinh viên Nhà trường sẽ
thực tập từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/03/2022. Các
em cũng được hưởng chế độ đãi ngộ tốt theo quy định
của Công ty với mức lương hấp dẫn và được hỗ trợ chi
phí ăn ở.  

Hợp tác với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ tham quan và thực tập tại Công ty Vietnam Sunergy 
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