
 

THƯ MỜI VIẾT BÀI 
Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2023 (VES 2023) 

“Giáo dục Mầm non đương đại ở Việt Nam: Tái định nghĩa và Chuyển mình thay đổi” 
Ngày 25-26/3/2023, trực tuyến và trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Phối hợp tổ chức bởi AVSE Global (EduNet-AVSE Global), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ECE-HNUE), Tổ 
chức Giáo dục và Tư vấn FAROS, và Tạp chí Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Giáo dục mầm non (GDMN) đã và đang dần chiếm một vị trí nổi bật trong các nghiên cứu toàn cầu và các kế 

hoạch giáo dục quốc gia. Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, với các nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế 

giới, đã chứng kiến những xu hướng mới và cải cách đáng kể trong các chính sách và thực tiễn về GDMN. Việt 

Nam, một quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, cũng nằm trong xu hướng này, đã chứng kiến sự thay đổi 

nhanh chóng về tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa, phát triển công nghệ và chuyển đổi văn hóa trong ba thập kỷ gần 

đây. GDMN ở Việt Nam là một câu chuyện sống động với nhiều quỹ đạo, những làn sóng biến đổi, những thách 

thức và tiềm năng còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu về GDMN ở Việt Nam vẫn còn là một vùng đất mơ hồ với 

những xung đột và khoảng cách.  

Bên cạnh đó, mặc dù được coi là một bậc học mang tính nền móng cho một nền giáo dục quốc gia, GDMN cũng 

là bậc học chịu nhiều tổn thất và thiệt thòi nhất trong giai đoạn đại dịch, trên các phương diện vật chất và tinh thần 

của giáo viên và trẻ nhỏ. Đây chính là cơ hội để các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà thực hành cả trong 

nước và quốc tế chia sẻ quan điểm về những chuyển biến của GDMN Việt Nam và thế giới. Do đó, chúng tôi trân 

trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị tham gia đóng góp báo cáo tại VES 2023 với các chủ đề chính dưới đây. 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN CHÍNH 

• Sức khỏe thể chất và tinh thần cho giáo viên và trẻ 

nhỏ như một hệ sinh thái 

• Luật bảo vệ trẻ em : quá khứ và hiện tại, Việt Nam và 

thế giới 

• Khoa học thần kinh và giáo dục mầm non 

• Đổi mới sáng tạo cho giáo dục mầm non (ngôn ngữ, 

trò chơi, nghệ thuật, công nghệ, …) 

• Giáo dục mầm non của Việt Nam và các quốc gia 

đang phát triển: một thị trường kinh doanh màu mỡ? 

XUẤT BẢN 

Ban tổ chức sẽ mời những tác giả có bài tham luận xuất sắc đóng góp bài toàn văn vào số đặc biệt của các tạp chí 

uy tín: Policy Futures in Education (Q2), Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Tạp chí Giáo 

dục, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

DIỄN GIẢ KHÁCH MỜI 

GS. Vina ADRIANY, ĐH Pendidikan Indonesia  
GS. Agnes FLORIN, ĐH Nantes, Pháp 

GS. Janet S. GAFFNEY, ĐH Auckland, New Zealand 

PGS. NGUYỄN Đức-Sơn, ĐH Sư Phạm Hà Nội 
GS. Marek TESAR, ĐH Auckland, New Zealand 

PGS. Haeny YOON, ĐH Columbia, Hoa Kỳ 

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

• Gia hạn nộp tham luận: 5/11/2022 

• Thông báo kết quả bình duyệt tham luận: 25/12/2022 

• Thời hạn đăng ký tham gia: 28/2/2023 

• Ngày tổ chức Diễn đàn: 25-26/3/2023 

Các thông tin liên quan đến thể lệ nộp báo cáo tham luận, đăng ký tham dự và xuất bản được cập nhật chi tiết tại 

website của Diễn đàn. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Mọi thắc mắc và câu hỏi cần giải đáp xin vui lòng gửi tới địa chỉ email ves@avseglobal.org.  

GIÁM ĐỐC VES & TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC VES 2023 

TS. Nguyễn Thụy Phương 

Giám đốc VES, Phó Giám đốc Mạng lưới Giáo dục, 

EduNet - AVSE Global  

NCS. Phạm Thị Thu Trang 

Trưởng Ban thường trực BTC VES 2023 

EduNet – AVSE Global 
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