Tin hợp tác quốc tế

TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ ĐỐI TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH YOUNG SOCIAL ENTREPRENEURSHIP REGIONAL
MÙA 2 TẠI HÀ NỘI VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC MENTORI
TRIỂN KHAI MÔ HÌNH VÀ CHUYÊN TRANG
CỘNG ĐỒNG MENTOR-MENTEE
Tiếp nối thành công của chương trình Young
Social Entrepreneurship (YSE) Regional mùa
1 với hình thức online được tổ chức vào năm
2021, năm nay, Trường Quốc tế tiếp tục đồng
hành cùng đối tác Singapore International
Foundation (SIF) tổ chức chương trình Sáng
kiến khởi nghiệp xã hội mùa 2 với chủ đề “Giải
pháp số bền vững để chăm sóc sức khỏe
cộng đồng”. Qua đó, các ý tưởng đến từ các
đội nhóm trên toàn quốc sẽ được lựa chọn
tham gia vào 2 ngày workshop (dự kiến diễn
ra vào 22-23/10/2022) cùng các chuyên gia
về khởi nghiệp tạo tác động xã hội từ
Singapore và Việt Nam. Đồng thời, các ý
tưởng giá trị nhất cũng sẽ tham gia một
vòng final pitch để tìm ra đại diện của YSE
Regional Hanoi tham gia vào YSE Global tại
Singapore trong năm 2023.
Xem thêm tại đây

Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Trường Quốc tế đã
có buổi làm việc với đối tác Mentori - công ty
cung cấp chương trình Mentoring dành cho sinh
viên đến từ các trường đại học khác nhau, đồng
thời là startup gọi vốn thành công từ nhà đầu tư
Singapore. Theo kế hoạch hợp tác, Mentori sẽ
đồng hành cùng Trường Quốc tế để xây dựng
một cộng đồng những người cố vấn - người
được cố vấn (mentor-mentee), song song với
một webpage dành riêng cho nhà trường để
mentor-mentee được kết nối, thảo luận, chia sẻ
thông tin, phản hồi hữu ích. Qua đó, các sinh
viên chuẩn bị tốt nghiệp và muốn khám phá
con đường sự nghiệp tương lai của bản thân, và
những sinh viên mới bước chân vào ngưỡng
cửa đại học sẽ được mentor là những anh chị
sinh viên, cựu sinh viên ưu tú giải đáp mọi băn
khoăn về định hướng học tập, định hướng hoạt
động trong suốt thời gian học đại học hay định
hướng nghề nghiệp khi mới ra trường. Dự án sẽ
sớm được đưa vào triển khai và gặt hái những
kết quả bước đầu.
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