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Thông báo  

Hội thảo quốc tế Giáo dục Toán học – IWME 2021 

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

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo Hội thảo quốc tế Giáo dục Toán 

học (IWME 2021) sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16/10/2021 tại Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo 

được tổ chức với mong muốn tạo một diễn đàn quốc tế để các nhà nghiên cứu, các nhà quản 

lý, các chuyên gia giáo dục toán học và các thầy, cô giáo, sinh viên sư phạm Toán ở khu 

vực ASEAN và trên thế giới trao đổi, thảo luận, đánh giá về những thành tựu trong 

nghiên cứu nghiên cứu dạy và học môn toán; xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên 

cứu và đề xuất giải pháp trong tương lai. 

Hội thảo quốc tế IWME sẽ là một sự kiện thường niên, nhằm thúc đẩy các nghiên 

cứu trong lĩnh vực giáo dục toán học: phát triển chương trình, đào tạo giáo viên, ứng dụng 

công nghệ trong giảng dạy, toán học trong giáo dục STEM và giáo dục năng khiếu. Tại 

Hội thảo – Tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ được lắng nghe các bài trình bày chuyên 

sâu, những bài học kinh nghiệm, công tác phát triển, thúc đẩy giáo dục toán học của các 

chuyên gia hàng đầu đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Isarel, Singapore, Thái Lan, 

Philippines… và Việt Nam.   

Hội thảo là một hoạt động trọng tâm hướng đến kỉ niệm 60 năm thành lập Viện 

Khoa học Giáo dục Việt Nam 06/12/1961 - 06/12/2021. 

1. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức Hội thảo 

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021 

- Hình thức: trực tuyến  

• Ngày 14, 15 tháng 10: Hội thảo quốc tế "Giáo dục Toán học trong một thế giới 

thay đổi". 
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• Ngày 16 tháng 10: Tập huấn "Giảng dạy Toán học trong một thế giới thay đổi". 

- Địa điểm tổ chức Hội thảo, Tập huấn: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 

Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

2. Nội dung Hội thảo  

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

các vấn đề sau đây: 

2.1. Phát triển chương trình môn Toán  

• Phát triển chương trình môn Toán 

• Triển khai chương trình môn Toán ở nhà trường 

• Đánh giá chương trình môn Toán qua dạy học ở nhà trường 

2.2. Đào tạo đội ngũ giáo viên dạy học Toán  

• Chương trình giảng dạy cho sinh viên sư phạm Toán 

• Bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho giáo viên Toán ở trường phổ thông 

• Các nhân tố thúc đẩy giáo viên dạy Toán hiệu quả 

           2.3. Đánh giá kết quả học tập môn Toán 

• Đánh giá trên lớp/ đánh giá thường xuyên/đánh giá tổng kết 

• Đánh giá diện rộng 

• Đánh giá sự phù hợp của chương trình  

• Chuẩn và đánh giá theo chuẩn với môn Toán ở trường phổ thông 

• Thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá trong môn Toán 

2.4.  Giáo dục Toán học gắn với thực tiễn (Giáo dục Toán thực) 

• Nguyên tắc của dạy học Toán theo hướng tăng cường gắn kết với thực tiễn  

• Thiết kế dạy học Toán theo hướng tăng cường gắn kết với thực tiễn  

• Giáo dục Toán thực trong việc phát triển năng lực người học: năng lực giải 

quyết vấn đề, tư duy sáng tạo… 

2.5. Toán học trong giáo dục STEM 

• Vai trò của Toán học trong giáo dục STEM 



• Cơ hội phát triển năng lực cho người học thông qua giáo dục STEM 

• Toán và học tập dựa trên vấn đề trong STEM 

2.6. Ứng dụng công nghệ trong dạy và học Toán 

• Phương tiện, thiết bị dạy học với môn Toán ở trường phổ thông  

• Vai trò của công nghệ trong dạy học Toán 

• Chiến lược sử dụng công nghệ hiệu quả trong dạy học Toán 

• Ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường, thực tế ảo trong dạy học Toán 

           2.7. Giáo dục năng khiếu Toán 

• Chính sách phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học 

• Chương trình bồi dưỡng dành cho học sinh năng khiếu Toán 

• Phát triển đội ngũ giáo viên Toán trong bồi dưỡng học sinh năng khiếu 

Toán 

• Xây dựng tài liệu cho bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán 

3. Danh sách báo cáo viên tại Hội thảo 

3.1. Báo cáo viên chính 

• GS Jon Star, Đại học Harvard, Hoa Kỳ 

• GS John Star, Đại học Harvard  

• GS  Paul Ernest, Đại học Exeter, Vương quốc Anh 

• GS Merrilyn Goos, Đại học Sunshine Coast, Úc 

• GS Berinderjeet Kaur, Viện Giáo dục Quốc gia, Singapore 

• GS Mark Apelbaum, Đại học Giáo dục Kaye  

• GS Catherine Vistro-Yu, Đại học Ateneo Manila  

• GS Maitree Inprasitha, Đại học Khon Kaen  

     3.2. Diễn giả tại các phiên thảo luận 

• TS. Raz Kuferman, Đồng sáng lập của Matific 

• TS. Trần Hùng, Nhà sáng lập của Got It!  

• TS Damien Rompapas, Nhà sáng lập của BEER Labs.  

• GS Yongjin Son, Trưởng đoàn IMO Hàn Quốc 



• GS Po-Shen Loh, Trưởng đoàn IMO Mỹ 

• TS. Hang Kim Ho, Phó chủ tịch Hội Toán học Singapore.  

(Danh sách sẽ tiếp tục được bổ sung) 

4. Ngôn ngữ của Hội thảo: tiếng Anh và tiếng Việt  

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

- Các báo cáo được trình bày tại Hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng 

được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, hội thảo khác. 

- Đại biểu tham dự cần gửi bài viết toàn văn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh với định 

dạng, trích dẫn, trình bày bảng biểu đảm bảo theo APA (phiên bản 7), cùng với khoảng 10 

dòng giới thiệu đôi nét về tác giả (định dạng file .doc) và gửi tới Ban tổ chức trước ngày 

15/9/2021; 

- Các báo cáo được lựa chọn trình bày tham luận tại Hội thảo sẽ được Ban tổ chức Hội 

thảo thông báo và yêu cầu gửi bản trình chiếu (định dạng ppt/pptx) tới Ban Tổ chức trước 

ngày 30/9/2021; 

6. Công bố và đăng bài 

Các bài viết có chất lượng tốt đều được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo. Một số bài viết 

sẽ được Ban tổ chức Hội thảo lựa chọn trình bày tại Hội thảo và được gửi phản biện để 

đăng trên Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số tiếng Anh. 

7. Phí tham dự và đăng bài 

- Đại biểu chỉ tham dự Hội thảo, không có bài đăng, được miễn phí tham dự nếu đăng ký 

trước ngày 07/10/2021. 

- Đối với các đại biểu tham dự trực tiếp, phí được tính như sau: 

Đối tượng tham dự Lệ phí đối với đại biểu 

đăng ký trước ngày 

30/9/2021 

Lệ phí đối với đại biểu 

đăng ký sau ngày 

30/9/2021 

Đại biểu tham dự Hội thảo 

và có bài đăng* 

2.000.000 VNĐ  2.500.000 VNĐ  



Đại biểu tham dự Tập huấn 800.000 VNĐ  1.000.000 VNĐ  

- * Đại biểu tham dự Hội thảo, có bài đăng sẽ được tham dự Tập huấn miễn phí. 

- Đại biểu đang là sinh viên của các trường sẽ được giảm 50% mức phí quy định của cả 

Hội thảo và Tập huấn 

8. Đăng kí tham dự Hội thảo 

8.1. Cách thức  

- Đại biểu đăng kí tham dự tại đường link: http://bit.ly/iwme2021 

- 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:   10820642510016 

- Ngân hàng:   Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 

(Techcombank)  

- Chi nhánh:   Hà Thành, Hà Nội 

Khi thanh toán vui lòng soạn theo thông tin: Họ tên _Số điện thoại _IWME và gửi 

xác nhận chuyển khoản về địa chỉ: iwme@vnies.edu.vn 

Đại biểu sẽ nhận được xác nhận của Ban tổ chức muộn nhất là 3 ngày sau khi 

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

9. Thông tin liên hệ: 

 Thông tin chi tiết 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 Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác 

Quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số điện thoại: 0982453783; 

- 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: iwme@vnies.edu.vn. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fiwme2021%3Ffbclid%3DIwAR2fLeKOg5nekAeRUQKJp-xypmbFaY2ABVc5O1l7cYD6gpob5C9TAjv5qBU&h=AT3-dObAZT0XMaVQVpV1x9EY0vqWOIyj_k4a2VdGPN-m3Qd3bYTPjqynDdrKDlFwdcqfd5XNa3JOHYW0WheQJqCji69-htZidVQHJnHB3Xjsx2iNbvMlCqRh7XBxSekDNa3P&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1lhAN5VkoidHtb2ozlLvtKq-Yaiwoa2-cuIrwkRlGQAlgKrKQ-xBDltYTZZYRbEWnGrouXkmDq9z-o9sAHPMXfB-k8eNynAN71-a7NZnNRoDltghMcd88RNb0UDX0_t3w770KqwElaDYmKhUKtQ2HL988
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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 

 

 

 


