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Ngày 18/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) đã
tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề
“Giáo dục ngoại ngữ trong thời đại 4.0” (Foreign
Language Education 4.0: Good practices to share). Đây là
hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt
Nam năm 2022 (UNC 2022). Tham dự hội thảo có Ban
Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo và cán
bộ Phòng KHCN và hơn 900 thầy cô giáo, học giả của các
tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội thảo Giáo dục ngoại ngữ
trong thời đại 4.0 tổ chức theo hình thức trực tuyến, sử
dụng cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh (có phiên
dịch đồng thời). Trong hội thảo, người tham gia đã được
lắng nghe các phần trình bày của 5 diễn giả, tập trung vào
việc giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong
giảng dạy ngoại ngữ ở một số trường đại học Việt Nam và
quốc tế trong thời đại 4.0. Qua đó, hội thảo đáp ứng nhu
cầu học hỏi kinh nghiệm, giao lưu của giảng viên, giáo
viên ngoại ngữ các cấp từ các chuyên gia đầu ngành. Đó
cũng chính là mong muốn và cam kết của Trường ĐHNN
đối với UNC 2022.
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Hội thảo khoa học quốc tế "Giáo dục ngoại ngữ
trong thời đại 4.0" 

 

Nằm trong chuỗi các sự kiện của Hội thảo Quốc gia
“Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế
học tại Việt Nam” (UNC 2022), ngày 30/11/2021 đã diễn
ra tọa đàm chuyên đề trực tuyến với chủ đề “Sự va chạm
và dung hòa giữa văn hóa bản địa Việt Nam và văn hóa
Trung Quốc” do Trường Đại học Ngoại ngữ và Trường
Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, Trung Quốc phối hợp tổ
chức. Tọa đàm nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam cũng
như quá trình va chạm và dung hòa giữa văn hóa bản địa
Việt Nam và văn hóa Trung Quốc qua một số thời kỳ lịch
sử tiêu biểu. Bên cạnh đó, người tham dự cũng có cơ hội
trao đổi, tương tác với các chuyên gia, học giả của Việt
Nam và Trường Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo, Trung Quốc
về những vấn đề có liên quan. Tọa đàm đã thu hút gần 800
người tham dự.

Tọa đàm: Sự va chạm và dung hoà giữa văn hoá
bản địa Việt Nam và văn hoá Trung Quốc 

 


