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THÔNG BÁO SỐ 2
TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA
“GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0”
Kính gửi: ……………………………………………………………………..
Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Giáo dục Mầm non và 17 năm đào tạo
giáo viên mầm non trình độ đại học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức Hội
thảo Khoa học quốc gia “Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0” với những
thông tin cụ thể sau đây:
1. Mục tiêu của hội thảo
- Công bố những nghiên cứu mới nhất về giáo dục mầm non trong bối cảnh cách
mạng 4.0 dưới góc độ lí luận và thực tiễn.
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giảng dạy
và thực hành trong lĩnh vực giáo dục mầm non giữa các nhà khoa học, các nhà quản lí, các
giảng viên và giáo viên mầm non.
- Tạo cơ hội kết nối, thiết lập các nhóm nghiên cứu và thực hành giáo dục mầm non.
2. Chủ đề chính của hội thảo
Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:
- Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tổ chức và quản lí giáo dục mầm non trong
bối cảnh cách mạng 4.0.
- Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên
mầm non đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0.
- Những nghiên cứu lí luận và thực tiễn về đổi mới hoạt động chăm sóc và giáo dục
trẻ em độ tuổi mầm non dưới ảnh hưởng của cách mạng 4.0.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian dự kiến: ngày 9 tháng 3 năm 2019.
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, số 34 Lê Lợi, Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Đối tượng tham gia
Các nhà khoa học; giảng viên; nghiên cứu sinh; học viên sau đại học và giáo viên đến
từ các trường Đại học; Cao đẳng; Viện Nghiên cứu và các Sở Giáo dục và Đào tạo trong
và ngoài nước.
5. Thể lệ gửi bài
- Bài viết được đánh máy bằng vi tính, dài không quá 10 trang và theo định dạng
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sau: font Times New Roman, cỡ chữ 13, paper size: width 21 cm, height 29,7cm (A4);
margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm.
- Bài viết bao gồm các phần: Mở đầu, Khách thể và phương pháp nghiên cứu, Kết
quả nghiên cứu và biện luận, Kết luận. Đầu bài viết có phần tóm tắt không quá 10 dòng và
các từ khoá; cuối bài viết có tên bài (Title), tóm tắt (Abstract) và các từ khoá (keywords)
bằng tiếng Anh (dịch từ tên bài, tóm tắt và từ khoá bằng tiếng Việt).
- Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của APA, (Thông
tin cụ thể xin tham khảo tại đường link sau: https://bom.to/nveoj).
- Cuối bài viết đề nghị ghi rõ thông tin về tác giả/nhóm tác giả: Họ tên, học hàm,
học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email).
- Bài viết sẽ được Hội đồng Khoa học của Hội thảo thẩm định. Bài viết nào được
Hội đồng Khoa học thông qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo
sẽ được Ban Tổ chức xin giấy phép xuất bản của Nhà Xuất bản Đại học Huế. Bài viết
không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo.
- Bài viết tham gia Hội thảo xin gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/12/2018 theo địa
chỉ email: hoithaoGDMN2019@dhsphue.edu.vn.
6. Đăng kí tham dự và phí hội thảo
- Cá nhân và tổ chức tham dự Hội thảo xin vui lòng hoàn thành phiếu đăng ký (theo
mẫu) và gửi về Ban Tổ chức trước ngày 28/02/2019 theo địa chỉ email:
hoithaoGDMN2019@dhsphue.edu.vn
- Phí tham dự Hội thảo là 400.000 Vnd (bao gồm phí phản biện, in ấn và xuất bản
kỷ yếu). Phí này sẽ được thu sau khi bài báo được chấp nhận đăng.
7. Thông tin liên hệ
- ThS. Tạ Thị Kim Nhung
Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
ĐT: 0913 485 873; email: tathikimnhung@dhsphue.edu.vn
- ThS. Lê Thị Nhung
Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
ĐT: 0975236526; email: lethinhung@dhsphue.edu.vn
Hoặc truy cập website: http://hoithaogdmn.dhsphue.edu.vn/
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ
quản lý, giảng viên, giáo viên, nghiên cứu sinh và học viên sau đại học ở các Viện Nghiên
cứu, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các cơ quan quản lý giáo dục viết bài và tham dự để
Hội thảo thu được những kết quả tốt đẹp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN-HTQT.
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