
Việc học hỏi lẫn nhau của người học và giáo viên

Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ - văn hoá Hội thảo Nghiên cứu Quốc tế

(tại Hà Nội)

兼 ハノイ日本語教育研究会主催第4回講演会
第7回 言語文化教育研究学会研究集会

International Symposium on Language 

and Cultural Education in Hanoi Vietnam 

Thời gian：07&08/12/2019 (Thứ 7 & Chủ nhật)

07/12 (Thứ 7): 9:00 – 18:00

08/12 (Chủ nhật): 9:00 – 17:00 
(thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trang sau)

Địa điểm: Đại học Thăng Long

(Đường Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai)

Phí tham gia: (Vui lòng nộp phí vào ngày diễn ra sự kiện)

- Thành viên hội Nghiên cứu Giáo dục tiếng Nhật Hà Nội: 100.000 vnđ

- Phổ thông: 200.000 vnđ

Đại học Mejiro

Cô Ikeda Hiroko

Đại học Waseda
Cô Tateoka Youko

Đại học Hà Nội
Cô Nghiêm Hồng Vân

Đại học Thăng Long
Cô Nguyễn Thị Oanh

Đơn vị tổ chức: 

Phân hội Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ - văn hoá

Phân hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật tại Hà Nội

Đại học Thăng Long

Diễn giả

助成事業（ハノイ日本語教育研究会主催 第4回講演会）



～ Lịch trình hội thảo～
07.12.2019 (thứ 7)
09:00～18:00 Lời chào - Diễn văn khai mạc
- Tham luận – Phát biểu poster - Phiên thảo luận
19:00～ Ăn tối

08.12.2019 (chủ nhật)
9:00～17:00 Diễn văn - Tham luận

- Phát biểu poster - Phiên thảo luận

～Mục đích hội thảo～
Gần đây, việc học hỏi giữa những người học với nhau chẳng hạn như “Active 

Learning” hay “Peer Learning” đang dần được áp dụng nhiều hơn thay vì phương pháp

truyền đạt tri thức một chiều. Tuy nhiên, có lẽ không ít người trong số chúng ta chỉ để tâm 

xem làm sao đưa phương pháp đó vào lớp học mà chưa thực sự tìm hiểu kỹ càng về nó. 

Trong buổi hội thảo này, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một cách đa chiều về việc học hỏi lẫn 

nhau từ khái niệm, lý luận cũng như các ví dụ thực tế. Ngoài ra, để giúp người học có thể 

học hỏi lẫn nhau, giáo viên cũng cần suy nghĩ thêm về việc học hỏi cần thiết của bản thân, 

việc học hỏi giữa các giáo viên với nhau và cùng thảo luận về sự hợp tác làm việc giữa 

nhiều người trong ngành giáo dục tiếng Nhật trong và ngoài nước.

Đăng ký phát biểu: Thời hạn 23:59 ngày 18.08.2019 (tính theo giờ Nhật Bản)
Cách thức đăng ký: Vui lòng đăng ký thông qua form đăng ký phát biểu tại
website Phân hội Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ - văn hoá. 
http://alce.jp/meeting/07/

～ Cách thức đăng ký～
Vui lòng truy cập thông qua mã QR
（http://bit.ly/kenkyusyukai） phía bên phải và điền thông
tin cần thiết.
Liên hệ địa chỉ email dưới đây nếu không thể truy cập.
hanoi.nihongo.kyoiku.kenkyukai@gmail.com

Thời hạn đăng ký：28.11（thứ 5）

http://alce.jp/meeting/07/
mailto:hanoi.nihongo.kyoiku.kenkyukai@gmail.com

