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Khai mạc khóa tập huấn 

Khóa học được diễn ra trong 3 buổi tập huấn trực
tiếp bên cạnh các hoạt động luyện tập trực tuyến bổ
ích khác. Các học viên tham gia khóa học sẽ được
cung cấp nội dung các khóa học đã được thiết kế
chuyên nghiệp bởi Mạng lưới tiếng Anh chuyên
nghiệp trực tuyến (OPEN) của Hoa Kỳ và tập huấn kỹ
năng sử dụng hệ thống LMS nguồn mở Canvas.

 
của mạng lưới Tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến
trong giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng 
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ

Ngày 19/2/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn
“Khai thác nguồn học liệu mở của Mạng
lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến
(OPEN – Online Professional English
Network) trong giảng dạy tiếng Anh và bồi
dưỡng phương pháp giảng dạy ngoại
ngữ”.

Trong tháng hai, trường Đại học Giáo dục đã
tích cực tham gia các hội nghị trực tuyến trong
khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên với
các thành viên trong mạng lưới trao đổi sinh
viên TWINCLE (Twin College Envoys Program).
Đây là hoạt động thường niên được bắt đầu từ
năm 2013 và được kết nối giữa Đại học Chiba,
Nhật Bản và các trường đại học trong Đông
Nam Á nhằm trao đổi và chia sẻ văn hóa của
từng quốc gia thành viên. Các hoạt động cụ thể
gồm có: (i) Hội nghị trực tuyến

 

cho các giảng viên vào ngày 06/02/2022với chủ đề
“Nuôi dưỡng thế hệ tương lai xuất sắc”; (ii) Hội nghị
trực tuyến các mục tiêu phát triển bền vững của
Liên Hợp Quốc (SDGs) vào ngày 30/01/2022 và
12/02/2022 với chủ đề “Hành động vì khí hậu (13
SGD)”; (iii) Hội thảo trình bày nghiên cứu vào ngày
13/02/2022 với chủ đề “Thành tựu nghiên cứu của
cá nhân”. Vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19,
các hoạt động được diễn ra trên nền tảng webinar
và được sự tham gia rất nhiệt tình và sôi nổi từ các
thành viên.

Sôi nổi các hoạt động 
trong mạng lưới TWINCLE


