
sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ. Về phía
Nhà trường với những chính sách đổi mới về
thực hành thực tập hiện nay rất hoan
nghênh việc kết nối với các trường học để
tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho sinh viên phát
triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Đồng
thời, Trường Đại học Ngoại ngữ cũng đề xuất
hợp tác trong lĩnh vực bồi dưỡng phát triển
giáo viên và đào tạo.

Ngày 13/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, đã
có buổi làm việc với Trường THCS - THPT Hà
Thành về công tác thực tập cho sinh viên Nhà
trường. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi,
thảo luận về việc hợp tác, đặc biệt trong hoạt
động tổ chức thực tập cho sinh viên Nhà trường
tại Trường THCS - THPT Hà Thành. Đại diện
Trường THCS - THPT Hà Thành cho biết để phù
hợp với định hướng coi đào tạo ngoại ngữ là một
trong những mũi nhọn phát triển, Nhà trường rất
mong muốn tiếp nhận các em sinh viên Trường
Đại học Ngoại ngữ đến thực tập giảng dạy tiếng
Anh. Nhân dịp này Phó Hiệu trưởng Hà Lê Kim Anh
cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo Trường THCS - THPT
Hà Thành vì đã ủng hộ, tạo điều kiện thực tập cho 

Làm việc với Trường THCS
– THPT Hà Thành về tổ
chức thực tập cho sinh viên

Buổi tập huấn nhằm giúp các thầy cô nắm vững các kỹ năng trong việc xây dựng tài liệu ôn tập, xây
dựng bộ đề thi mẫu, chuẩn bị tốt nhất cho học sinh cuối cấp trong kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới.
Trong chương trình, hai báo cáo viên là cô Cấn Thị Chang Duyên và cô Nguyễn Thanh Thủy đã chia
sẻ các nội dung về phân tích ma trận đề thi, các nội dung trọng tâm trong đề thi môn Tiếng Anh vào
lớp 10, cách thiết kế câu hỏi, bộ tài liệu ôn tập và thực hành xây dựng đề thi.

Tập huấn: “Hướng dẫn xây dựng tài liệu ôn tập bám
sát matrix đề thi vào lớp 10 THPT”

Ngày 09/01/2022, Trường
Đại học Ngoại ngữ, đã kết
hợp với huyện Ba Vì tổ chức
tập huấn “Hướng dẫn xây
dựng tài liệu ôn tập bám
sát matrix đề thi vào lớp 10
THPT” cho 35 trường THCS
trên địa bàn huyện theo
hình thức trực tuyến. Buổi
tập huấn là  sự kiện tiếp nối
của buổi tập huấn ngày
19/12/2021 về công tác
khảo thí cho đội ngũ cán bộ
giáo viên Tiếng Anh của 35
trường THCS trên địa bàn
huyện.
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