BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP CỦA GIÁO SƯ TỀ HỘ DƯƠNG (ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THƯỢNG HẢI
Thứ bảy, 09 Tháng 11 2013 05:01

Sáng ngày 5/11 tại phòng C1009, Khoa tiếng Trung trường ĐH Sư Phạm TPHCM kết hợp với trường ĐH Sư Phạm
Thượng Hải tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGỮ PHÁP” do
Giáo sư Tề Hộ Dương đến từ Thượng Hải chủ trì. Buổi sinh hoạt chuyên đề lần này nhằm kích thích sự năng nổ và
tinh thần tự giác học tập của các bạn sinh viên. Thành phần tham dự ngoài “chủ nhà” là hơn 80 sinh viên khóa 36,
37 cùng toàn thể các thầy cô Khoa tiếng Trung còn có sự góp mặt của cô Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Hiệu
Trưởng trường ĐH Sư Phạm TP.HCM và một số khách mời đặc biệt.
Buổi báo cáo chia làm ba phần chính : 1/ Tính chất của Ngữ Pháp 2/ Tính quy phạm của Ngữ Pháp 3/ Nguyên tắc
và những khó khăn trong việc giảng dạy Ngữ Pháp
Buổi báo cáo chuyên đề lần này thật thú vị không chỉ bởi nội dung thiết thực, mà còn hấp dẫn bởi cách trình bày
hài hước, sinh động, dẫn chứng thực tế phong phú, nhiều kinh nghiệm quý báu của người Giáo sư dành cả cuộc đời
tâm huyết với nghề. Nhiều câu hỏi vẫn còn tiếp tục gửi đến diễn giả sau khi buổi báo cáo kết thúc. Hy vọng rằng
các em sinh viên Khoa tiếng Trung sẽ rút ra được câu trả lời cho bản thân mình: cần tập trung học tập, rèn luyện
những kiến thức gì, những kĩ năng nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế trường đại học để chuẩn bị tốt
nhất cho hành trang vào nghề của mình trong tương lai.
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