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Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học 

và văn hóa – LLCE 2020” được tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 vào ngày 

05/12/2020 đã thành công tốt đẹp. Hội thảo đã nhận được 61 báo cáo, trong đó 

có 54 báo cáo đăng kỷ yếu hội thảo, 7 báo cáo poster, trong đó có 2 báo cáo mời 

từ các chuyên gia của Đại học Queensland, Úc. Các báo cáo gửi đến hội thảo 

xoay quanh các vấn đề: những khuynh hướng mới trong nghiên cứu ngôn ngữ 

học; ứng dụng các lí thuyết ngôn ngữ học trong giảng dạy ở trường ĐH và 

trường phổ thông; sử dụng tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt trong lớp dạy ngoại ngữ; đổi 

mới, sáng tạo trong giảng dạy ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; biên phiên dịch; 

nghiên cứu văn hóa, văn học trong bối cảnh toàn cầu hóa; những khuynh hướng 

mới trong nghiên cứu văn học; phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo 

viên Ngữ văn; giảng dạy văn học, tiếng Việt ở trường phổ thông đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục; ứng dụng thiết bị/nguồn học liệu mở sử dụng kỹ thuật số 

trong dạy và học ngôn ngữ, văn học và văn hóa; môi trường học ảo (Virtual 

learning environments); giảng dạy và học tập trực tuyến (E-learning and 

teaching); giảng dạy và học tập kết hợp (Blended/hybrid settings for language 

learning and teaching). 

Hội thảo đã thực sự trở thành diễn đàn bổ ích để công bố những kết quả 

nghiên cứu mới, những phân tích, dự đoán, dự báo khoa học của các nhà nghiên 

cứu, các học giả, giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên trong và ngoài nước về 

những thay đổi của việc nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học, văn hóa 

trước sự tác động của xu hướng toàn cầu hóa, yêu cầu đổi mới, hội nhập và sự 

phát triển của công nghệ kĩ thuật số. 
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Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin gửi đến Quý đơn vị và các đại biểu, 

nhà khoa học lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, hỗ trợ  dành cho Hội thảo. Hội 

thảo có được thành công là nhờ sự hợp tác và ủng hộ nhiệt thành của Quý vị. 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và cộng tác 

của quý đơn vị, các đại biểu, nhà khoa học trong những hoạt động sắp tới..  

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công!  
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