
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

Số:             /TB-ĐHNN 
  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng 11  năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Lịch khai giảng và lịch học chuyên đề 1 khóa Nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ  

cho sinh viên các ngành Ngôn ngữ nước ngoài (khóa 4) 

 

 

Căn cứ Thông báo số 1052/TB-ĐHNN ngày 18/10/2022 về việc tổ chức khoá 

Nghiệp vụ Sư phạm ngoại ngữ khoá 4, Nhà trường thông báo lịch khai giảng và lịch 

học chuyên đề 1 khóa NVSPNN (khóa 4), cụ thể như sau: 

1. Hình thức học: kết hợp trực tuyến và trực tiếp (blended learning) 

- Lý thuyết: học trên nền tảng Teams 365. 

- Thực hành: học trực tiếp trên lớp và tương tác trên Zoom. Sinh viên vào học theo 

danh sách theo lớp và Zoom ID quy định cho từng lớp học.  

2. Khai giảng, định hướng khóa học  

- Thời gian: Từ 19h00- 19h30, thứ Tư ngày 23/11/2022  

-  Địa điểm:  Zoom meeting  

ID: 942 3165 8700              Pass: nvspk4 

Sinh viên đặt tên theo cú pháp: Mã số sinh viên_Họ và tên 

3. Thời gian học:  

3.1. Lý thuyết: sinh viên học trên Teams 365 qua các video bài giảng, slides bài 

giảng, các bài tập chuyên đề 1. 

3. 3. Thực hành  

Buổi 1: 19h30 – 21h30, Thứ Tư ngày 23/11/2022 

- Nội dung:  Thực hành số 1 - chuyên đề 1 (Não bộ và hoạt động học tập) 

- Địa điểm:  Zoom meeting.  

Buổi 2: 8h00-11h00, thứ Bảy ngày 03/12/2022 

- Nội dung:  Thực hành số 2 - chuyên đề 1 (Các lí thuyết học tập) 

- Địa điểm:  Trực tiếp tại Giảng đường B2 (lớp A: P210-B2; lớp B: P211-B2) 

Buổi 3: 13h30 – 16h30, thứ Bảy ngày 03/12/2022 

- Nội dung:  Thực hành số 3 - chuyên đề 1 (Các lí thuyết thông minh và trí năng học 

tập) 

- Địa điểm:  Trực tiếp tại Giảng đường B2 (lớp A: P210-B2; lớp B: P211-B2) 

- Thời gian:  Từ 13h30 đến 16h30 

(Sinh viên xem lịch học chi tiết và danh sách chia lớp trong file đính kèm)  

4. Các yêu cầu đối với sinh viên: 

- Tất cả sinh viên phải hoàn thành các Bài tập (cá nhân) và đăng lên nhóm đúng hạn 

trước khi tham gia các buổi thực hành tương tác trên Zoom. Các thông tin về nội 

dung và bài tập của từng nội dung trong mỗi học phần sẽ được cập nhật thường xuyên 

trên Office 365. 

- Sinh viên không được phép vắng mặt quá 01 buổi thực hành. 



 

- Sinh viên học vào đúng lớp đã phân công. Nếu học sai lớp, sinh viên sẽ không được 

điểm danh).  

- Hoàn thành các nhiệm vụ học tập sau mỗi buổi học trực tuyến và trực tiếp. 
 

  Đề nghị sinh viên nghiệm túc thực hiện các nội dung trong thông báo. Trong 

quá trình học tập nếu có vướng mắc sinh viên liên hệ với Nhà trường để được hỗ trợ. 

  Bộ môn Tâm lý Giáo dục: thầy Nguyễn Đức Giang, ĐT 0989139377. 

  Phòng Đào tạo, Phòng 109 nhà A1, ĐT: 024.66808741. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Nơi nhận:      
- Ban giám hiệu (để báo cáo);                                         

- SV đã đăng ký học (để thực hiện);; 

- BM Tâm lý GD (để thực hiện); 

- TT PTNL, P. QT (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh06. 

                   TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

             
 

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Thúy Lan 
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