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Ngày 20/03/2022, Trường Đại học Ngoại
ngữ phối hợp với Chi hội giáo viên tiếng
Pháp Hà Nội và các đối tác đã tổ chức
thành công toạ đàm “Nhịp cầu Pháp ngữ”
theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và
trực tuyến. 

Hoạt động nằm trong trong khuôn khổ các
hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp
ngữ năm 2022, trong chuỗi các sự kiện
của Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và
giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc
tế học tại Việt Nam” (UNC2022) và hướng
tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập khoa
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp. 

Tham dự tọa đàm có đại diện các tổ chức
Pháp ngữ (OIF, AUF), Đại sứ quán Pháp
tại Việt Nam, phái đoàn Wallonie-
Bruxelles tại Việt Nam và hơn 40 trường
đại học, trường phổ thông có giảng dạy
tiếng Pháp tại miền Bắc, giáo viên, học
sinh và phụ huynh học sinh tiếng Pháp tại
các bậc học, sinh viên, cựu sinh viên và
các doanh nghiệp.  

TỌA ĐÀM: 

NHỊP CẦU PHÁP NGỮ 2022
 

Trong chương trình tọa đàm, người
tham dự đã được lắng nghe 2 phần
trình bày có nội dung xoay quanh “Tình
hình dạy-học tiếng Pháp, cơ hội học
tập và tìm kiếm việc làm”. Bên cạnh nội
dung chính , tọa đàm “Nhịp cầu Pháp
ngữ” còn có nhiều hoạt động trải
nghiệm đặc sắc như: triển lãm không
gian văn nghệ, không gian ẩm thực, để
lại ấn tượng tốt với các quý đại biểu
khách mời, các bậc phụ huynh, sinh
viên học sinh tham quan trực tiếp. 


