BỘ MÔN NGOẠI NGỮ - KHOA ĐẠI CƯƠNG TỔ CHỨC SINH
HOẠT KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP HỌC
KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH HIỆU QUẢ”
ThS. Phạm Trí Cường (*)
Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2018, Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Đại cương đã tổ
chức buổi sinh hoạt chuyên đề khoa học chủ đề “Phương pháp học kỹ năng nghe
tiếng Anh hiệu quả”. Ngoài Ban lãnh đạo và toàn thể giảng viên của Khoa Đại
cương, buổi sinh hoạt khoa học còn hân hạnh đón tiếp quý thầy cô đến từ các
phòng ban chức năng của Học viện gồm PGS.TS. Nguyễn Văn Y – Trưởng phòng
Khảo thí và đảm bảo chất lượng, ThS. Bùi Đức Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý
đào tạo, và ThS. Đỗ Thị Ngọc Diễm – Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp
tác quốc tế, đến tham dự và đóng góp những ý kiến giá trị.
Buổi tọa đàm được Thầy Phạm Trí Cường, Phó Trưởng Khoa Đại cương,
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ chủ trì. 100% giảng viên trong Bộ môn Ngoại ngữ đều
có bài tham luận trình bày, tập trung vào các trọng tâm nhận diện những khó khăn
cản trở phát triển kỹ năng nghe và giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả việc dạy học kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên chính quy Học viện Cán bộ. Các bài
tham luận tại buổi tọa đàm đồng thuận cao ở những khó khăn và giải pháp cho việc
dạy và học nghe hiệu quả, cụ thể là các nội dung:
-

“Kỹ năng nghe trong tiếng Anh, những khó khăn và biện pháp khắc
phục” (ThS. Nguyễn Ngọc Bảo);

-

“Những vấn đề cần quan tâm trong việc dạy - học kỹ năng nghe trong
bối cảnh lớp học” (ThS. Phạm Trí Cường);

-

“Một số giải pháp để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh” (ThS. Ngô Thị
Thu Hiền).

-

“Làm sao để nghe tốt tiếng Anh” (Ths. Trần Thị Hồng Phượng);

-

“Học kỹ năng nghe hiệu quả từ việc luyện tập phát âm đúng” (ThS.
Nguyễn Thị Lộc Uyển);

(*)

Phó Trưởng Khoa Đại cương, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
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Các giảng viên, bằng kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ lâu năm cho nhiều
đối tượng với các nhu cầu đa dạng đã chỉ ra nhiều kinh nghiệm và phương pháp cụ
thể có thể giúp người học tiếng Anh, không chỉ sinh viên mà cả đội ngũ giảng viên
có thể vận dụng trong những điều kiện khả năng khác nhau. Các giảng viên đặc
biệt nhấn mạnh đến tính kiên trì trong rèn luyện của người học, học kỹ năng nghe
phải đúng phương pháp và có quá trình bền bỉ lâu dài; không quên việc tích lũy
vốn từ mỗi ngày; và để nghe tốt, phải luôn rèn luyện phát âm tiếng Anh đúng. Các
phát biểu và nội dung bài viết cũng đã đề cập đến các phương tiện công cụ và cách
sử dụng chúng để giúp người dự tọa đàm rèn kỹ năng nghe tiếng Anh dễ dàng hơn.
Đặc biệt các khách mời, với những trải nghiệm tiếp xúc với người nước
ngoài nhiều trong công việc và quá trình học tập tiếng Anh của bản thân họ ở nhiều
nơi khác nhau, kể cả ở nước ngoài, đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị
để mỗi người tự vận dụng cho bản thân. Các giảng viên của nhiều bộ môn khác
cũng đã đặt những câu hỏi thực tiễn sát với nhu cầu học tiếng Anh, nhất là nâng
cao kỹ năng nghe của bản thân góp phần tạo không khí sôi nổi cho buổi sinh hoạt
khoa học. Và phần lớn người tham dự đều hướng tới nhu cầu mở rộng môi trường
học tập, rèn luyện các kỹ năng trong việc học tiếng Anh cho cả giảng viên và sinh
viên, là được tiếp xúc, học tập, giao lưu, hoạt động thiện nguyện … có sự tham gia
của người nước ngoài tại Học viện.
Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Lê Thị Linh Trang – Trưởng khoa Đại cương
cám ơn sự chuẩn bị chu đáo của bộ môn Ngoại ngữ và sự tham gia nhiệt tình của
quý khách mời cùng toàn thể giảng viên, đồng thời đánh giá buổi sinh hoạt chuyên
đề đầu tiên của Khoa đã thực hiện rất tốt, đem lại hiệu quả thiết thực cho đội ngũ
giảng viên trong việc rèn luyện kỹ năng học tập Tiếng Anh – là điều đang rất cần
thiết hiện nay. Ngoài ra việc sinh hoạt chuyên đề hiệu quả sẽ nâng cao nhận thức
và trách nhiệm của giảng viên trong sinh hoạt khoa học, xây dựng bầu không khí
tích cực cho môi trường làm việc. Trưởng Khoa cũng xác định, mỗi tháng khoa
Đại Cương sẽ tiến hành sinh hoạt một chuyên đề khoa học thiết thực, bổ ích liên
quan đến các bộ môn khoa đang phụ trách ./.
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HÌNH ẢNH BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
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