
của Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi sao
Hà Nội đã được báo cáo. Các đại biểu tham
dự Hội nghị đã tham gia phần chia nhóm thảo
luận về 10 kiến nghị liên quan đến chương
trình đào tạo tiếng Anh. Các nhóm đã có
những phần trình bày với nội dung chuyên sâu
và chia sẻ được nhiều ý tưởng để nâng cao
hơn nữa công tác giảng dạy các CTĐT tiếng
Anh. Hội nghị tổng kết là một dấu mốc quan
trọng về hợp tác giữa hai đơn vị trong thời
gian qua và hướng tới những hợp tác trong
tương lai.

Ngày 19/02/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ và
Trường Liên cấp TH và THCS Ngôi sao Hà Nội
đã tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác giữa hai
đơn vị trong năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại
diện lãnh đạo và các thầy, cô giáo của hai đơn
vị. Nhân dịp này, Trường Đại học Ngoại ngữ đã
trao giấy chứng nhận hoàn thành các khoá bồi
dưỡng về khảo thí cho các giáo viên Trường
Liên cấp TH và THCS Ngôi sao Hà Nội.

Trong chương trình Hội nghị, các kết quả rà
soát, đánh giá chương trình đào tạo tiếng Anh
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giữa Trường Đại học Ngoại ngữ & 
Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội

Triển khai các hoạt động đã kí kết trong tháng 01 vừa qua,
Trường Đại học Giáo dục triển khai tư vấn phát triển
chương trình ban đầu và thực hiện thẩm định 16 chương
trình khóa học trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến
www.hocmai.vn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ
Giáo dục (Hệ thống Giáo dục Hocmai). Đây là đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến với các sản phẩm
dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam từ năm 2007. 

Trường Đại học Giáo dục triển khai tư vấn 
giảng dạy trực tuyến

Các sản phẩm đã tư vấn bao gồm
bao gồm khóa học trực tuyến
môn Toán lớp 1 + 2, môn tiếng
Việt 1 +2, môn Ngữ văn lớp 6,
môn Toán lớp 6, môn tiếng Anh
lớp 6, môn Khoa học Tự nhiên
lớp 6, môn Lịch sử - Địa lý lớp 6,
môn Tin học lớp 6 


