
“Tôi khá bất ngờ với cách thiết kế khoá tập huấn. Chương trình
mang tính kết nối cao, thúc đẩy sự sáng tạo, đồng thời giúp các

cán bộ HT&PT hiểu và gắn kết với nhau hơn. Ngoài ra, chương
trình còn giúp chúng tôi thấu hiểu hơn về bản thân, tạo một bầu
không khí thân thiện để mọi người tự tin chia sẻ những suy nghĩ

của mình cũng như chia sẻ với những đồng nghiệp không chỉ về công
việc mà còn về cuộc sống nói chung"

Hội nghị tập huấn và kết nối cán bộ quản lý
công tác HT&PT đã kết hợp các hoạt động đào
tạo trong khuôn khổ Dự án VIBE nhằm nâng
cao nhận thức về sự cần thiết phải luôn đổi
mới, sáng tạo và thích ứng trong bối cảnh toàn
cầu hóa, hội nhập sâu rộng, sự phát triển
nhanh chóng của công nghệ và thế giới thay
đổi không ngừng như hiện nay; đồng thời góp
phần tăng cường các kỹ năng cần thiết của thế
kỳ 21 (hợp tác, làm việc nhóm, thấu cảm, giải
quyết vấn đề, …). 

Trao đổi tại hội nghị, Trưởng ban Ban HT&PT
Nguyễn Thị Anh Thu mong rằng, khóa tập huấn
với những chia sẻ từ các VNU VIBERS sẽ giúp
các cán bộ tìm thấy sự thú vị, sáng tạo không
chỉ trong mảng công tác mà mình phụ trách mà
trong cả cuộc sống.

Thông tin chi tiết hơn, vui lòng xem tại đây
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Sáng  tạo  -  th iế t  thực  -  kế t  nố i
Hợp tác và Phát triển Hội nghị

Trong hai ngày 17 – 18/2/2022 đã diễn ra Hội nghị tập huấn và kết nối cán bộ quản lý công
tác hợp tác và phát triển (HT&PT) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Hội nghị được
triển khai theo một cách thức mới, sáng tạo, có sự kết hợp với các hoạt động trong khuôn
khổ Dự án VIBE do các nhà giáo dục đổi mới sáng tạo ĐHQGHN (VNU VIBERS) phối hợp
triển khai, mang lại hiệu quả tích cực và tác động sâu sắc đến những người tham gia. 

 
 Chị Mai Nguyễn Tuyết Hoa – Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác

phát triển, Trường Quốc tế  chia sẻ:

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1661/N30405/Linh-vuc-Hop-tac-va-Phat-trien-cung-dong-gop-cho-nhung-thanh-tuu-cua-dHQGHN.htm

