
Ngày 05/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức Hội thảo trực tuyến
“Giáo viên với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử dụng & Thiết kế hình ảnh”.
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam năm 2022” (UNC
2022).

 

T i n  h ợ p  t á c  t r o n g  n ư ớ c           H ộ i  t h ả o  -  H ộ i  n g h ị

T r a n g  3 1

HỘI THẢO: “GIÁO VIÊN VỚI NGÔN NGỮ HÌNH ẢNH
TỪ HIỂU ĐẾN SỬ DỤNG & THIẾT KẾ HÌNH ẢNH”

 

Với mục đích thực hành hướng tới bồi
dưỡng năng lực sử dụng, xử lý hình ảnh
và thiết kế trong giảng dạy nói chung và
giảng dạy ngoại ngữ nói riêng, hội thảo đã
thu hút 622 đại biểu tham dự. Chương
trình hội thảo được xây dựng theo hướng
thực hành và tương tác. Các đại biểu tham
dự đã được tìm hiểu một số vấn đề chung
về hiểu và sử dụng hình ảnh như: chức
năng của hình ảnh, các yếu tố tạo thành
"ngôn ngữ" của hình ảnh, vấn đề bản
quyền hình ảnh, các quy tắc thiết kế cơ
bản, v.v.

Đặc biệt hơn, chương trình còn có các hoạt
động thảo luận, thực hành để các đại biểu
trực tiếp thiết kế sản phẩm, sử dụng một số
công cụ thiết kế phổ biến với sự hướng dẫn
của các diễn giả có kinh nghiệm thực hành
thiết kế và sáng tác. Từ đó, người tham gia
có thể phát triển khả năng phân tích và
thưởng thức hình ảnh, đồng thời có thêm tự
tin và sáng tạo trong việc sử dụng và thiết
kế sau này. Hội thảo trực tuyến “Giáo viên
với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử
dụng & Thiết kế hình ảnh” được phát triển
từ môn học Truyền thông thị giác đang xây
dựng tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa các
nước nói tiếng Anh. 


