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Thông báo  

Hội thảo quốc tế: Giảng dạy và học tập Năng lực chuyển đổi (Transversal competencies) 

trong khu vực ASEAN và các quốc gia láng giềng 

Kính gửi: Các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên và các chuyên 

gia 

Các hệ thống giáo dục trong khu vực ASEAN đang nỗ lực để chuẩn bị cho học 

sinh có thể đáp ứng những thay đổi nhanh chóng của xã hội, kinh tế và môi trường. Các 

chính sách giáo dục yêu cầu hoặc khuyến khích việc tích hợp các năng lực chuyển 

đổi vào chương trình giảng dạy, thúc đẩy hoạt động ngoài xã hội và giáo dục cảm xúc. 

Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ chính sách sang thực tiễn là một nhiệm vụ phức tạp do 

nhiều yếu tố, do nội dung của trường học được cấu trúc xoay quanh lĩnh vực và đối với 

các môn học ở trường thì việc giảng dạy thường tập trung vào việc chuyển tải kiến thức 

môn học; trong khi đó thi cử đóng vai trò định hướng việc dạy và học trong nhiều hệ 

thống giáo dục. Sự tham gia và sự hỗ trợ của cộng đồng và phụ huynh cũng góp phần 

đảm bảo rằng các đổi mới về chương trình tích hợp việc học tập các năng lực chuyển đổi 

được thuận lợi. Hơn nữa, đánh giá năng lực phi học thuật đòi hỏi những cách tiếp cận 

mới. 

         Một trong những chìa khóa then chốt góp phần tích hợp các năng lực chuyển đổi 

trong giảng dạy là làm việc với những người viết chương trình và sách giáo khoa để đưa 

các mục tiêu của chính sách mới và mục tiêu của chương trình vào các nguồn học liệu ở 

tất cả các cấp học. Trao đổi kinh nghiệm giữa các nước ASEAN về chiến lược đánh giá 

và đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm giúp các nước chuẩn bị tốt hơn cho những 

thách thức và cơ hội trong những thập kỷ tới. 

        Hội thảo kéo dài ba ngày được tổ chức bởi Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Tổ 

chức NISSEM, nhà xuất bản các tài liệu giáo dục tích hợp Mục tiêu SDG 4.7 và Học tập 

tình cảm, xã hội. Trong hội thảo nhà chính sách, các nhà nghiên cứu từ các nước ASEAN 

và các nước láng giềng sẽ chia sẻ kinh nghiệm và tầm nhìn cho tương lai. Hội thảo lần 

này sẽ hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
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1. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức Hội thảo 

- Thời gian: 03 ngày, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 1, 2 và 3 tháng 12 năm 

2021 

- Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến 

- Địa điểm tổ chức Hội thảo trực tiếp: Hà Nội  

2. Nội dung Hội thảo  

Tại Hội thảo các chuyên gia, các nhà giáo dục sẽ tập trung thảo luận vào các vấn 

đề sau đây: 

2.1.  Chương trình, sách giáo khoa 

• Các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức nào trong việc chuyển đổi 

chính sách để thực hiện trong các lĩnh vực, đặc biệt là về chương trình giảng dạy, 

sách giáo khoa, kết quả giáo dục và đánh giá, trong các môn học ở các cấp học 

khác nhau? 

• Những đổi mới về chính sách chung nào đối với chương trình và sách giáo khoa 

đã được thực hiện gần đây? Những vấn đề và quy trình nào dẫn đến những thay 

đổi chính sách này? 

• Các nhà lãnh đạo trường học, giáo viên, phụ huynh và lãnh đạo cộng đồng tiếp cận 

như thế nào đối với đổi mới chương trình và sách giáo khoa và những cách thức 

nào có thể được thực hiện để giải quyết các mối quan tâm hiện nay? 

2.2. Năng lực chuyển đổi (transversal competencies) 

• Làm thế nào để có thể phát triển năng lực (kĩ năng) chuyển đổi khi nội dung giảng 

dạy trong nhà trường tập trung vào kiến thức môn học? 

• Những năng lực (kĩ năng) chuyển đổi nào đã có trong chương trình giảng dạy ở 

trường và làm thế nào để có thể củng cố hoặc mở rộng những năng lực này? 

• Các giáo viên đã được chuẩn bị như thế nào để giảng dạy nhằm hỗ trợ việc học tập 

ngoài xã hội và giáo dục cảm xúc cũng như đạt được năng lực (kĩ năng) chuyển 

đổi? 

• Làm thế nào giáo viên có thể kích hoạt phương pháp sư phạm trong lớp học nhằm 

làm nổi bật các khía cạnh của việc học tập ngoài xã hội và giáo dục cảm xúc? 

• Trọng tâm của việc chuẩn bị cho hoạt động học tập ngoài xã hội, giáo dục cảm xúc 

cũng như các năng lực (kĩ năng) chuyển đổi của thế kỷ 21 có liên quan và các chủ 



đề liên quan đến động lực học tập của học sinh để phát triển bền vững, hiện tại và 

trong tương lai là gì? 

3. Danh sách báo cáo viên tại Hội thảo 

3.1. Báo cáo viên chính (tại phiên toàn thể) 

• Giáo sư Kathryn Anderson-Levitt, Đại học Michigan – Dearborn, Hoa Kỳ; 

• Giáo sư Esther Care, Đại học Melbourne, Úc; 

• Giáo sư Kai-ming Cheng, Đại học Hồng Kông, Hồng Kông, Trung Quốc 

     3.2. Báo cáo viên mời (tại các phiên – sẽ tiếp tục cập nhật) 

• Giảng viên John Yeo, Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang, 

Singapore 

• Giáo sư Sung-Sang Yoo, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc 

• Phó Giáo sư Yuto Kitamura, Đại học Tokyo, Nhật Bản 

• Phó Giáo sư Wang Tao, Đại học Đông Trung Quốc, Thượng Hải, Trung Quốc 

• Ung Chinna, Sarin Sar và Hav Khou, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Cam-

pu-chia 

• Giáo sư Marie Therese Bustos, Đại học Philippines-Diliman, Philippines 

• Tiến sĩ Nelia Benito và Joy Pangalian, Trung tâm Đánh giá Giáo dục Philippines 

4. Ngôn ngữ của Hội thảo: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt) 

5. Thông tin về thời gian và thể lệ gửi bài 

- Báo cáo tại Hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các 

phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí. 

- Đại biểu gửi tóm tắt bài viết bằng tiếng Anh tham gia Hội thảo dự kiến khoảng 

500 từ và 10 dòng giới thiệu về tác giả (định dạng file .doc) tới Ban Tổ chức trước ngày 

31/8/2021; 

- Các bài tóm tắt được thẩm định đạt sẽ được thông báo tới tác giả. Bài viết toàn văn 

bằng tiếng Anh định dạng, trích dẫn, và trình bày biểu bảng theo APA được gửi tới Ban Tổ 

chức trước ngày 25/9/2021; 



- Các báo cáo được lựa chọn trình bày tham luận tại Hội thảo sẽ được thông báo và yêu 

cầu gửi bản trình chiếu (định dạng ppt/pptx) tới Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2021; 

6. Công bố và đăng bài 

- Một sách chuyên khảo về các chủ đề trọng tâm của Hội thảo sẽ được xuất bản 

bằng tiếng Anh và sẽ chính thức ra mắt tại Hội thảo. Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được xuất 

bản dưới dạng một tài liệu truy cập mở. 

- Các bài viết có chất lượng tốt sẽ được chọn báo cáo tại Hội thảo và được đăng 

trong Kỷ yếu Hội thảo (có chỉ số xuất bản ISBN) 

7. Phí tham dự và đăng bài 

- Các đại biểu tham gia Hội thảo với hình thức trực tuyến đăng ký trước ngày 

01/11/2021. Đại biểu tham dự trực tuyến được miễn phí tham dự 

- Đối với các đại biểu tham dự trực tiếp, phí được tính theo tỷ giá hiện hành 

Đối tượng tham dự Lệ phí đối với đại biểu 

đăng ký trước ngày 

1/11/2021 

Lệ phí đối với đại biểu 

đăng ký từ ngày 2 – 

15/11/2021 

Đại biểu tham dự và có 

bài đăng 

2,500,000 VNĐ (109 USD) 3,000,000 VNĐ (130 USD) 

Đại biểu tham dự không 

có bài đăng 

1,000,000 VNĐ (43 USD) 1,500,000 VNĐ (65 USD) 

8. Đăng kí tham dự Hội thảo 

8.1. Cách thức  

- Đại biểu đăng kí tham dự tại đường link: https://bit.ly/vnies_nissem2021 

- Sau khi đăng kí, đại biểu sẽ nhận được xác nhận từ Ban Tổ chức 

8.2. Thanh toán 

Việc thanh toán có thể thông qua hình thức chuyển khoản với thông tin như sau: 

- Tên TK:   VIEN KHOA HOC GIAO DUC VIET NAM 

- Số TK:   114000069125 

- Ngân hàng:   Vietin Bank  

- Chi nhánh:   Hanoi Branch (chi nhánh Hà Nội, Phòng giao dịch số 1) 



Khi thanh toán vui lòng soạn theo thông tin “VNIES-NISSEM-CONFER2021-HỌ 

TÊN BẠN” và gửi xác nhận chuyển khoản về địa chỉ: icd@vnies.edu.vn 

Lệ phí tham dự sẽ không được hoàn trả với bất kì lí do gì. 

9. Thông tin liên hệ: 

 Thông tin về Hội thảo xin vui lòng xem tại website: http://www.vnies.edu.vn   

Để tìm hiểu thêm chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:  

- Ông Nguyễn Bá Tùng, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp 

tác Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0397395218 

 Địa chỉ nhận bài viết: icd@vnies.edu.vn  

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài của các chuyên gia, 

nhà quản lý giáo dục, nhà nghiên cứu và các Thầy, Cô để Hội thảo được thành công.  

 Trân trọng cảm ơn./. 

              KT. VIỆN TRƯỞNG 

             PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

                          (Đã kí) 

 

 

 

 

          Lê Anh Vinh 

 

mailto:icd@vnies.edu.vn
http://www.vnies.edu.vn/
mailto:icd@vnies.edu.vn

