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Ngày 24/11/2021, Trường Đại học Giáo dục -
ĐHQGHN phối hợp với Viện KHGD Việt Nam tổ
chức thành công “Diễn đàn Hà Nội lần thứ nhất về
khoa học giáo dục và sư phạm” (The 1st Hanoi Forum
on Pedagogy and Educational Sciences – HaFPES
2021). Diễn đàn nhằm kết nối các chuyên gia, nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước về lĩnh vực Khoa học
giáo dục và sư phạm trong thời đại công nghệ; xu
hướng, trường phái, các phương pháp sư phạm trên thế
giới và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam. Các báo cáo
viên của Diễn đàn là những nhà khoa học, giảng viên,
nghiên cứu sinh đến từ các Trường Đại học có uy tín
trong và ngoài nước. Các báo cáo viên quốc tế đến từ
các trường Đại học: Đại học Boston (Hoa Kì), Đại học
South Carolina (Hoa Kỳ), Đại học Southern Cross
(Úc).
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Ngoài ra, Diễn đàn còn có sự tham dự của hơn 1000
đại biểu trong nước và quốc tế theo hình thức trực
tuyến và trực tiếp và được phát sóng trực tiếp trên
kênh youtube và Fanpage của Trường Đại học Giáo
dục. Diễn đàn HaFPES 2021 là hoạt động khoa học có
nhiều ý nghĩa, là nhịp cầu trao đổi các vấn đề liên
quan tới xu hướng và những thay đổi mới nhất trong
bức tranh toàn cầu hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.
Diễn đàn là bước khởi đầu trong chuỗi các diễn đàn về
khoa học giáo dục và sư phạm dự kiến sẽ được tổ chức
trong các năm tiếp theo. HaFPES 2021 hướng tới việc
tạo ra một môi trường học thuật để thảo luận, nghiên
cứu, tham vấn các chính sách về cách tiếp cận và thích
nghi trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và khoa học giáo
dục trong bối cảnh chuyển đổi số và việc sử dụng AI
(trí tuệ nhân tạo), IoT (Internet vạn vật) trong giáo dục
đang ngày càng phổ biến. 


