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TỰ TIN HỘI NHẬP QUỐC TẾ
VŨ SINH
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VŨ THÀNH LONG, SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH KHOA HỌC 
MÁY TÍNH (KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐH CÔNG 
NGHỆ, ĐHQGHN), VỚI TIẾNG ANH IELTS 8.0 LÀ MỘT TRONG 
NHỮNG SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU QUỐC 
TẾ TẠI TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ CHIBA, NHẬT BẢN (GỌI TẮT LÀ 
ĐH CHIBA) TỪ NGÀY 16/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2022.

BÍ QUYẾT ĐỂ ĐẠT IELTS 8.0

Chia sẻ về phương pháp học 
tập môn tiếng Anh, Thành Long 
cho biết, để học tốt bất cứ một 
môn học hoặc ngoại ngữ nào 
thì điều đầu tiên phải có sự 
yêu thích và nghiêm túc học 
tập. Từ những năm tháng ngồi 
trên ghế nhà trường, bản thân 
Long được gia đình rèn giũa và 
định hướng về tầm quan trọng 
của ngoại ngữ, nên cậu liên tục 
trau dồi tiếng Anh từ việc học 
tập trên lớp đến các phương 
tiện giải trí. Việc tiếp thu được 
kiến thức mới qua các bài 
giảng, các video giáo dục bằng 
tiếng Anh, cũng như việc giải 
trí bằng cách nghe nhạc, xem 
phim hay chơi game nước 
ngoài đều giúp cậu có động lực 
để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ thứ 
hai này.

Chia sẻ về kinh nghiệm ôn tập 
các kỹ năng đối với kỳ thi tiếng 
Anh, Long cho biết: “Đối với 
kì thi IELTS, mỗi kĩ năng sẽ có 
phương pháp luyện tập riêng. 
Mình chia các kỹ năng thành 
2 nhóm: nhóm thứ nhất là kĩ 
năng Listening và Reading, còn 
nhóm thứ hai là kĩ năng Writing 

và Speaking. Với nhóm đầu 
tiên, mình nghĩ cách cải thiện 
tốt nhất là tự học, tự tìm kiếm 
các đề bài có sẵn trên mạng để 
luyện phản xạ làm bài. Các bạn 
cần đọc trước các câu hỏi khi 
làm bài của hai kĩ năng này. Với 
nhóm thứ 2, điều quan trọng 
là tìm được người thầy hoặc 
người bạn sẵn sàng cùng mình 
luyện tập. Việc có người đồng 
hành là đặc biệt quan trọng khi 
luyện hai kĩ năng này”.

ĐI ĐỂ ĐƯỢC HỌC, ĐƯỢC TRẢI 
NGHIỆM

Chia sẻ về lý do tham gia 
chương trình, Thành Long cho 
biết trước khi trở thành sinh 
viên Trường ĐH Công nghệ, 
cậu gặp nhiều trở ngại trong 
giao tiếp, không muốn tham 
gia các hoạt động ngoại khoá. 
Tuy nhiên, khi trở thành sinh 
viên của Trường, thấy Nhà 
trường có rất nhiều hoạt động 
ngoại khoá bổ ích, đặc biệt là 
các chương trình giao lưu quốc 
tế, cậu đã hào hứng tham gia. 
Các chương trình này giúp sinh 
viên phát triển các kỹ năng 
mềm, tự tin hội nhập quốc tế.

"Đi để được học, được trải 
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nghiệm, được hiểu hơn về đất nước, con người, 
về văn hoá của các nước, được mở rộng các mối 
quan hệ" - Thành Long hào hứng. Chính vì vậy, 
khi có thông tin về chương trình giao lưu kỳ hè tại 
Trường ĐH Chiba Nhật Bản, Long đã tự tin đăng 
ký tham gia chương trình.

Sau một chuyến bay dài gần 6 giờ, đoàn 11 người 
gồm 09 bạn sinh viên và hai giảng viên hướng 
dẫn – thầy Trần Cường Hưng và thầy Lê Ngọc 
Thạch đã đến đất nước Nhật Bản an toàn. Đoàn 
được xe bus của Trường ĐH Chiba đón và đưa 
về kí túc xá của Trường. Thành Long vô cùng ấn 
tượng với sự hiện đại, khang trang về cơ sở vật 
chất cũng như các trang thiết bị trong phòng thí 
nghiệm của Trường.

Lịch trình của cả đoàn trong 8 ngày ngoài việc 
học tập, tham quan Trường ĐH Chiba, còn có 
những buổi khám phá thành phố. Các thành 
viên trong đoàn đi dạo tại các trung tâm thương 
mại, ngắm cảnh thành phố. Đường phố ở Nhật 
Bản thông thoáng với phương tiện công cộng 
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chủ yếu là xe bus và tàu. Thành Long rất ấn tượng với 
phong cách phục vụ của các tài xế công ở Nhật Bản, 
họ rất niềm nở và luôn cảm ơn khi khách lên xuống xe. 

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giao lưu là trải nghiệm rất mới mẻ đối với 
Thành Long khi lần đầu tiên ra nước ngoài, được tự tay 
chế tạo robot. Cậu cho biết: “Kỷ niệm khó quên nhất 
có lẽ là những ngày chúng mình tham gia cuộc thi 
nghiên cứu, chế tạo robot và làm việc nhóm với sinh 
viên Trường ĐH Chiba. Đó là thời gian cùng nhau lên ý 
tưởng chế tạo robot, rồi những lần tự đi mua linh kiện 
tại Akihabara làm robot hay là những ngày “đau đầu” 
về lập trình cho robot của đội. Đến ngày thi, mỗi thành 
viên trong nhóm đều cố gắng giành phần thắng về 
cho nhóm. Và khó quên hơn nữa khi mình là người ghi 
bàn, mang về giải nhất cho cả đội”.  Thành Long cũng 
gửi lời cảm ơn các giáo sư, sinh viên Trường ĐH Chiba 
đã nồng nhiệt chào đón và hỗ trợ đoàn của Trường ĐH 
Công nghệ, giúp sinh viên Nhà trường có những trải 
nghiệm tuyệt vời tại Nhật Bản và hi vọng sẽ có cơ hội 
được đón tiếp các bạn sinh viên ĐH Chiba tại Trường 
ĐH Công nghệ. Thành Long cũng mong muốn được 
quay lại Trường ĐH Chiba để học tập và làm việc.
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