
T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  N G O Ạ I  N G Ữ  T Ổ  C H Ứ C  C H U Ỗ I  
T Ọ A  Đ À M  T R O N G  N Ư Ớ C

Tọa đàm “Dạy-học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận con người: Xây
dựng và phát triển năng lực người dạy đích thực và người học    
 đích thực”

 
Đó là chủ đề Tọa đàm trực tuyến dành cho giáo viên ngoại ngữ các cấp
phổ thông được tổ chức ngày 29/8/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ,
đã thu hút khoảng 3.000 người tham gia. Tọa đàm được tổ chức với
mong muốn tạo diễn đàn cho các giáo viên tham gia các khóa bồi dưỡng
dành cho giáo viên ngoại ngữ của Nhà trường gặp gỡ, phát triển kinh
nghiệm, động viên nhau bước vào năm học mới. Trong chương trình, các
đại biểu đã được lắng nghe diễn giả chia sẻ về vấn đề dạy học ngoại ngữ
theo hướng tiếp cận con người và làm thế nào để xây dựng và phát triển
năng lực người dạy đích thực và người học đích thực. Tọa đàm thu hút sự
tham dự của gần 3000 đại biểu là các giáo viên dạy ngoại ngữ các cấp
phổ thông tỉnh/thành phố: Hải Dương, Yên Bái, Hải Phòng, Hưng Yên,
Phú Thọ, Lạng Sơn và Hòa Bình; giáo viên dạy ngoại ngữ huyện Ba Vì
(Hà Nội); giáo viên Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và THCS     
 Ngoại ngữ.

Tọa đàm phát triển năng lực sư phạm cho giáo
viên ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh         
 Quảng Ninh

Ngày 19/9/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ đã phối
hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ
chức Tọa đàm phát triển năng lực sư phạm cho giáo
viên ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Quảng Ninh.
Tại Tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Quảng Ninh Nguyễn Văn Tuế khẳng định những
điểm tích cực, điểm mới mà buổi tọa đàm sẽ mang lại
cho người tham dự khi được tổ chức trực tuyến và tạo
điều kiện cho toàn thể thầy, cô giáo viên dạy ngoại
ngữ trong tỉnh tham gia. 
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Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Ngoại
ngữ, ĐHQGHN vì những đóng góp, giúp đỡ và hỗ trợ
tỉnh Quảng Ninh nói chung và giáo dục của tỉnh nói
riêng trong suốt thời gian qua. Phát biểu trong Tọa
đàm, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đánh giá cao những
kết quả đạt được của giáo dục tỉnh Quảng Ninh trong
năm học 2020-2021. Hiệu trưởng cũng bày tỏ ấn
tượng với những tâm huyết với giáo dục ngoại ngữ
của các thầy cô lãnh đạo của tỉnh. Hiệu trưởng khẳng
định buổi tọa đàm sẽ là tiền đề cho sự kết nối, thấu
cảm và sẻ chia giữa toàn thể cán bộ quản lý, giáo
viên, giảng viên ngoại ngữ của tỉnh Quảng Ninh và
Nhà trường để từ đó mở ra nhiều cơ hội để hỗ trợ và
giúp đỡ lẫn nhau hơn nữa. Tọa đàm cũng lắng nghe
các bài tham luận của 3 diễn giả của Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Buổi Tọa đàm phát triển năng
lực sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ
thông tỉnh Quảng Ninh đã thu được nhiều phản hồi
tích cực từ phía các thầy, cô tham dự.


