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Số:              /ĐHQGHN-HT&PT 

V/v khóa tập huấn Nhà giáo dục 

Đổi mới sáng tạo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             

Hà Nội, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc 

 Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giáo dục song phương Việt Nam - Ireland 

(VIBE) do Đại sứ quán Ai-len tài trợ, Đại học Quốc già Hà Nội (ĐHQGHN) đã phối 

hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen tổ chức thành công Pha 1 của Dự 

án VIBE “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học 

Quốc gia Hà Nội theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 

(tư duy hướng đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 

21 và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên".  

 Dự án VIBE pha 1 được triển khai trong 2 năm 2018-2019 đã góp phần tạo 

nên những chuyển động tích cực trong đổi mới hoạt động giảng dạy tại ĐHQGHN, 

góp phần nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy khởi nghiệp đồng thời khai 

thác tiềm năng của mỗi giảng viên tham gia trực tiếp và gián tiếp trong dự án, và 

thông qua các giảng viên lan tỏa tới các đồng nghiệp và sinh viên, đồng thời thúc 

đẩy lòng yêu nghề và sự gắn bó với đơn vị mà mình công tác. Đồng thời, dự án 

VIBE cũng đã tạo nên một cộng đồng các nhà giáo dục đổi mới sáng tạo trong 

ĐHQGHN (Cộng đồng VNU VIBERS). Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, 

Cộng đồng VNU VIBERS đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự cần thiết phải thay 

đổi và chuẩn bị thích ứng với những thay đổi và biến động khó lường trong tương 

lai cũng như tạo đột phá về chất lượng đào tạo thông qua những giải pháp sáng tạo 

và thực tế. Mặc dù năm 2020 bị ảnh hưởng bởi Covid, các thành viên Cộng đồng 

VNU VIBERS vẫn cùng nhau triển khai rất nhiều hoạt động hiệu quả cả trong và 

ngoài ĐHQGHN (Thông tin và một số hình ảnh về các hoạt động có 

tại https://youtu.be/8ONw-Tks8t0).  

 Sau thành công của Pha 1, để tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và 

tư duy khởi nghiệp một cách sâu rộng, trong khuôn khổ Dự án VIBE pha 2 năm 

2021, ĐHQGHN tiếp tục tổ chức các Khóa tập huấn “Nhà Giáo dục đổi mới sáng 

tạo” cho cán bộ và giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN.  

 Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển học viên Khóa tập 

huấn: “Nhà Giáo dục đổi mới sáng tạo”, Khóa 1.2021, cụ thể:  

- Đối tượng: Cán bộ, giảng viên đang công tác tại ĐHQGHN; 

https://youtu.be/8ONw-Tks8t0


- Mục tiêu: Tăng cường năng lực, kỹ năng và tư duy đổi mới sáng tạo, tư 

duy khởi nghiệp (entrepreneurial mindset) để các cán bộ, giảng viên sẵn sàng 

thích ứng với các đòi hỏi và thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và 

trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để phát triển trong tương lai.  

- Thời gian đào tạo: Ngày 8-9 tháng 4 năm 2021. 

- Thủ tục đăng ký: Hoàn thành đơn đăng ký của chương trình tại địa chỉ: 

https://forms.gle/vQSjFgHBN1Njbnar8 (QR code trong file đính kèm) 

- Hạn đăng ký: Ngày 6 tháng 4 năm 2021. 

 Đại học Quốc Gia Hà Nội trân trọng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông 

báo rộng rãi thông tin về chương trình, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho 

các cán bộ, giảng viên của đơn vị tham gia chương trình 

 Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- PGĐ Phạm Bảo Sơn (để b/c); 

- Lưu: VT, HT&PT, M40. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Thu 

 

https://forms.gle/vQSjFgHBN1Njbnar8


CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÓA TẬP HUẤN  

“NHÀ GIÁO DỤC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” 

 

Thời gian Hoạt động 

Ngày 8 tháng 4 năm 2021 

8:30 – 9:00 Giới thiểu tổng thể chương trình và các hoạt động khởi động 

9:00 – 10:00 Phần 1: Giới thiệu về tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:30 
Phần 1: Giới thiệu về tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 

(tiếp) 

11:30 – 13:00 Nghỉ trưa 

13:00 – 14:00 Khởi động và thực hiên các thử thách nhóm 

14:00 – 15:15 Phần 2: Tư duy thiết kế 

15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao 

15:30 – 16:00 Phần 2: Tư duy thiết kế (tiếp) 

16:00 – 16:30 Chia sẻ kinh nghiệm thực hành Đổi mới Sáng tạo 

Ngày 9 tháng 4 năm 2021 

8:30 – 9:00 Khởi động và Ôn tập 

9:00 – 10:00 Thử thách nhóm 

10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:30 Thử thách nhóm (tiếp) 

11:30 – 13:00 Nghỉ trưa 

13:00 – 15:00 Thử thách nhóm (tiếp) 

15:15 – 15:30 Nghỉ giải lao 

15:30 – 16:00 Phần 3: Dẫn dắt sự thay đổi 

16:00 – 16:30 Tổng kết & Trao chứng chỉ 

 

 



Khóa tâp huânKhóa tâp huânKhóa tâp huân

Nhà Giáo duc Đôi mói Sáng taoNhà Giáo duc Đôi mói Sáng taoNhà Giáo duc Đôi mói Sáng tao
... '''

... ''' ...

Thay đổi phương phápThay đổi phương phápThay đổi phương pháp      
giảng dạy để thu hútgiảng dạy để thu hútgiảng dạy để thu hút
sự tham gia tích cựcsự tham gia tích cựcsự tham gia tích cực

và nâng cao thành tíchvà nâng cao thành tíchvà nâng cao thành tích
của sinh viêncủa sinh viêncủa sinh viên

Khám phá ngọn lửaKhám phá ngọn lửaKhám phá ngọn lửa
sáng tạo và đam mêsáng tạo và đam mêsáng tạo và đam mê
trong chính mình vàtrong chính mình vàtrong chính mình và

sinh viênsinh viênsinh viên

Đem lại sự mới mẻĐem lại sự mới mẻĐem lại sự mới mẻ
cho bản thân và côngcho bản thân và côngcho bản thân và công
việc của mình bằngviệc của mình bằngviệc của mình bằng

những hoạt động trảinhững hoạt động trảinhững hoạt động trải
nghiệm và kết nốinghiệm và kết nốinghiệm và kết nối

Kết nối với CộngKết nối với CộngKết nối với Cộng
đồng nhà giáo dụcđồng nhà giáo dụcđồng nhà giáo dục

khởi nghiệpkhởi nghiệpkhởi nghiệp
ĐHQGHNĐHQGHNĐHQGHN

Khơi gợi tinh thầnKhơi gợi tinh thầnKhơi gợi tinh thần
sáng tạo và kích hoạtsáng tạo và kích hoạtsáng tạo và kích hoạt

tư duy khởi nghiệptư duy khởi nghiệptư duy khởi nghiệp
trong sinh viêntrong sinh viêntrong sinh viên

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

8-9/4/2021, 8h30 sáng - 4h30 chiều

DIA DIÊM
?

.
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THÒI GIAN'

HAN NÔP..

LINK DANG KÝ_
)

23h59', Ngày 6/4/2021

https://forms.gle/vQSjFgHBN1Njbnar8

LIÊN LAC. vibe2018@vnu.edu.vn 
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