
TỌA ĐÀM KHOA HỌC “KHAI THÁC VÀ 
PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU MỞ TRONG 

DẠY HỌC NGOẠI NGỮ”
 

Ngày 1/10/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) phối hợp với thành viên
dự án DOOR , cộng đồng chuyên môn 3T CoP đã tổ chức thành công Tọa
đàm khoa học “Khai thác và phát triển học liệu mở trong dạy học ngoại
ngữ” theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. 

Tọa đàm khoa học này là hoạt động thuộc Dự án “Khai thác nguồn học liệu
mở của Mạng lưới tiếng Anh chuyên nghiệp trực tuyến (OPEN) trong giảng
dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên ngoại ngữ” được Văn phòng tiếng Anh
khu vực – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội (RELO Vietnam) tài trợ, gọi tắt là Dự
án DOOR.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia
“Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”
(UNC2023). Tham dự tọa đàm trực tiếp có chủ trì Ban tổ chức, cô Hà Lê Kim
Anh – Phó Hiệu trưởng, thành viên Dự án DOOR, thành viên Cộng đồng
chuyên môn 3T CoP, lãnh đạo các Khoa Đào tạo và Bộ môn, cán bộ phụ
trách nghiên cứu khoa học các tổ bộ môn và các giảng viên. Thành phần
tham dự trực tuyến có giáo viên tổ ngoại ngữ Trường THPT Chuyên Ngoại
ngữ (CNN); giáo viên tổ ngoại ngữ Trường THCS Chuyên ngoại ngữ (UMS);
giảng viên các Khoa đào tạo; sinh viên hệ sư phạm năm thứ 3 và năm thứ 4
thuộc tất cả các Khoa Đào tạo và các sinh viên quan tâm... Xem thêm
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https://ulis.vnu.edu.vn/unc2023-toa-dam-khoa-hoc-khai-thac-va-phat-trien-hoc-lieu-mo-trong-%20day-hoc-ngoai-ngu/

