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THÔNG BÁO SỐ 1 

V/v tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường 

“Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non gắn với 

việc xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non” 

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Lãnh đạo các trường mầm non  

- Các đơn vị trong trường 

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học và thực tế giáo dục tại địa phương, nhằm góp phần 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non chất lượng cao cho tỉnh nhà, Trường 

Cao đẳng Sư phạm Nam Định dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất 

lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non gắn với việc xây dựng mạng 

lưới cơ sở giáo dục mầm non”, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu Hội thảo 

Hội thảo là diễn đàn để giảng viên các trường cao đẳng sư phạm, giáo viên 

mầm non và các nhà quản lý giáo dục trao đổi, chia sẻ nghiên cứu, giải pháp để nâng 

cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non theo hướng tinh gọn, thiết thực, 

hiệu quả, lý thuyết đi đôi với thực hành. Đồng thời, tìm hiểu, nghiên cứu thực tế giáo 

dục bậc mầm non trên địa bàn tỉnh Nam Định và cả nước. Bên cạnh đó, nghiên cứu, 

đề xuất giải pháp xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non gắn với chương trình 

đào tạo mới của nhà trường (áp dụng từ khóa 43) hướng tới đào tạo, phát triển đội 

ngũ giáo viên mầm non chất lượng cao. 

2. Nội dung chủ yếu của Hội thảo 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, kiểm tra, 

đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo mới của nhà trường  

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản bậc mầm non. 

- Tìm hiểu thực tế công tác giáo dục mầm non tại địa phương, ý kiến đánh 

giá của các nhà quản lý giáo dục về đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay. 

- Đề xuất, xây dựng nội dung, hình thức liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo 

dục mầm non để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. 



- Nghiên cứu Dự thảo chương trình giáo dục mầm non mới để kịp thời nắm 

bắt, điều chỉnh các hoạt động giảng dạy phù hợp với chương trình mới. 

 3. Thành phần tham dự 

- Đại biểu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, các phòng Giáo dục 

và Đào tạo, lãnh đạo một số trường mầm non 

- Đại biểu của một số trường Cao đẳng Sư phạm 

- Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý 

và những người quan tâm đến chủ đề hội thảo 

- Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường 

4. Thời gian và địa điểm tổ chức 

- Thời gian dự kiến:  Giữa tháng 3 năm 2023 

- Địa điểm: Giảng đường chính – trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định 

5. Thể lệ gửi bài 

 Bài viết gửi Hội thảo chưa được công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong 

nước và quốc tế. 

- Đề nghị tác giả gửi bài viết toàn văn tới Ban tổ chức Hội thảo theo đúng 

thời gian quy định, Ban tổ chức sẽ phân công biên tập và thông báo tác giả chỉnh sửa 

(nếu cần). 

- Các bài viết toàn văn có chất lượng sẽ được biên tập để in trong Kỷ yếu Hội 

thảo. 

5.1. Cấu trúc bài viết 

- Hình thức trình bày bài viết không quá 10 trang A4 với định dạng: lề trái 3.0 

cm, lề phải 2.0 cm, lề trên 2.0 cm, lề dưới 2.0 cm; tên bài báo chữ in đậm; nội dung 

bài báo cỡ chữ 13; front chữ Time New Roman (Unicode), cách dòng single. 

- Cấu trúc bài báo gồm các phần theo thứ tự sau: 

Tiêu đề, tác giả, đơn vị công tác; 

Tóm tắt không quá 120 từ;   

1. Đặt vấn đề; 

2. Nội dung nghiên cứu; 

3. Kết luận/thảo luận/kiến nghị. 

Tài liệu tham khảo: sắp xếp theo vần a, b, c (tên tác giả Việt Nam và họ tác 

giả nước ngoài) trình bày thứ tự: tên tác giả, (năm xuất bản), tên tài liệu, tên tạp chí 

hoặc sách, nhà xuất bản (nếu là sách), tập, (số), trang (nếu là bài báo). 

5.2. Kế hoạch nhận bài   

- Báo cáo tóm tắt: Trước ngày 10/01/2023 

- Báo cáo toàn văn: Trước ngày 20/02/2023 

5.3. Địa chỉ gửi bài   

Báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn gửi theo địa chỉ email:  

khoahoccongnghesp@gmail.com  

 

mailto:khoahoccongnghesp@gmail.com


6. Địa chỉ liên hệ 

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với bà Triệu Quỳnh Trang, Phó Trưởng 

phòng Khoa học & Công nghệ, trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, SĐT: 

0912.922.347.  

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ quản lý 

giáo dục, quý thầy cô viết bài và tham dự Hội thảo./. 

 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi;  

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị (để thực hiện);  

- Một số trường Cao đẳng Sư phạm,  

trường mầm non (mời tham gia); 

 - Lưu: VT, KHCN. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiển 
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