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THÔNG BÁO   

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ   

“Giáo dục ngoại ngữ trong thời đại 4.0” 
 

 Đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của giảng viên, giáo viên ngoại ngữ 

các cấp từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng 

dạy ngoại ngữ trong thời đại 4.0, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa 

học quốc tế chuyên đề với chủ đề “Giáo dục ngoại ngữ trong thời đại 4.0” (Foreign Language 

Education 4.0: Good practices to share) qua hình thức trực tuyến. Ban tổ chức xin trân trọng thông 

báo và kính mời các giảng viên, giáo viên ngoại ngữ các cấp, các nhà khoa học trong và ngoài nước 

quan tâm đăng ký tham dự hội thảo. Thông tin cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 8h00 - 12h00, ngày 18/12/2021 

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng công nghệ Zoom 

3. Nội dung hội thảo: Trình bày kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng công 

nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ ở một số trường đại học Việt Nam và quốc tế; 
4. Ngôn ngữ trình bày tại hội thảo: tiếng Việt, tiếng Anh (có phiên dịch đồng thời) 

5. Chương trình hội thảo 

8h00 – 8h30: Đại biểu đăng nhập Zoom 

8h30 – 8h50: Khai mạc 

8h50 – 9h25: Báo cáo 1 “Teaching and research opportunities to enhance (computer-

based) listening comprehension in foreign language contexts” (Cơ hội về giảng dạy và 

nghiên cứu để thúc đẩy kỹ năng nghe hiểu sử dụng máy tính trong giáo dục ngoại ngữ) 

PGS.TS. Mónica S. Cárdenas-Claros (Đại học Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile) 

9h30 – 10h00: Báo cáo 2 “Khai thác công cụ AI miễn phí giúp tăng năng suất làm việc 

và tạo hứng thú cho người học ngoại ngữ”, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ (Đại học Hoa Sen) 

10h00 – 10h30: Báo cáo 3 “Công nghệ thay thế giáo viên hay là thư ký cần mẫn của 

giáo viên và là người bạn đồng hành với học viên?”, ThS. Bùi Thị Hoàng Điệp (Công ty 

Ejoy Learning) 

10h30 – 11h00: Báo cáo 4 “The use of AI and competitive All-in-one Gradebook in 

boosting students’ participation” (Sử dụng AI và sổ điểm All-in-one tạo hứng thú cho 

người học), ThS. Nhữ Đình Ngọc Anh (Đại học VinUni) 

11h00 – 11h30: Báo cáo 5 “Design your own blended courses” (Hướng dẫn thiết kế một 

khóa học trực tiếp kết hợp trực tuyến), ThS. Nguyễn Thị Lan Hường (Trường Đại học Ngoại 

ngữ - ĐHQGHN) 

11h30 – 11h45: Bế mạc 

6. Kinh phí tham dự：miễn phí 

7. Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://bit.ly/HoiThaoQuocTe 

Để biết thêm thông tin về Hội thảo, xin liên hệ email: UNC@ulis.vnu.edu.vn 

Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

http://ulis.vnu.edu.vn. 

https://bit.ly/HoiThaoQuocTe


  Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các 

cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp và các cá nhân 

quan tâm.   

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/c); 

- Các đơn vị trong và ngoài trường; 

- Lưu: HCTH, KHCN, HA5. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

Lâm Quang Đông 
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