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HỘI THẢO: “THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ ĐỒNG HÀNH
GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG”

 
 

nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa
Trường Đại học Ngoại ngữ với các
trường THPT trên cả nước đã, đang và
sẽ mang đến những lợi ích hai chiều,
giúp Nhà trường, giáo viên và học sinh
THPT cập nhật thêm kiến thức, đồng thời
giúp giảng viên và sinh viên Đại học có
thêm những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích.
Nhà trường luôn sẵn sàng mở rộng các
cơ hội hợp tác để có thể thực hiện trách
nhiệm xã hội là phục vụ cộng đồng của
mình. Trong chương trình, các đại biểu
tham dự đã có cơ hội được lắng nghe 4
báo cáo chuyên đề liên quan đến việc
hợp tác giữa trường đại học và THPT
trong giảng dạy ở cả trong và ngoài
nước. Phần trao đổi và thảo luận phía
cuối chương trình cũng đã đem đến
những góc nhìn chuyên sâu, mới mẻ và
thực tế cho các đại biểu tham dự.

Ngày 12/03/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội
thảo chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy mối
quan hệ đồng hành giữa trường đại học và
trường phổ thông” (Promoting University-
School Linkage: Together We Learn).
Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đề
án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT), Văn
phòng tiếng Anh khu vực (Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Việt Nam), Trường Đại học
Ngoại ngữ cùng khoảng 2000 giáo viên,
giảng viên, cán bộ, sinh viên của các
trường trung học, đại học, cơ quan, đơn vị
giáo dục trên cả nước. 

Phát biểu khai mạc, Ông Đỗ Tuấn Minh,
Hiệu trưởng nhà trường, đã khẳng định
tầm quan trọng của giáo dục ngoại ngữ
trong giai đoạn hiện nay, đồng thời 


