
 
 

 
 

 
 

Thông cáo báo chí 
 

 “Không. Một trăm vẫn ở đây mà.” 
Triển lãm toàn quốc kỷ niệm 100 năm  

Nhà sư phạm Loris Malaguzzi 
 

 [TP.HCM, ngày 31/08/2020] Global Embassy và Reggio Children, phối hợp cùng 
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức triển lãm 
quốc tế đặc biệt “100 năm ngày sinh Loris Malaguzzi”, mở đầu chuỗi các hoạt 
động học thuật về Hướng tiếp cận Reggio Emilia  (Reggio Emilia Approach ®) 
trong giáo dục mầm non tại Việt Nam. 
Triển lãm diễn ra ở 3 địa điểm: Hà Nội tại Đại sứ quán Ý; Đà Nẵng; TP.Hồ Chí Minh tại 
Global Embassy, địa chỉ 21 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3 và mở cửa tham quan 
trong 6 tháng tiếp theo, tính đến ngày 28/02/2021.  
 
 “Không, một trăm vẫn ở đây mà” 
Triển lãm hướng tới kỷ niệm 100 ngày sinh của nhà sư phạm Loris Malaguzzi, người 
đặt nền tảng cho Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®) - triết lý 
giáo dục mầm non đã truyền cảm hứng cho phần lớn giáo viên mầm non, quản lý 
trường mầm non và chuyên gia nghiên cứu về giáo dục mầm non trên toàn thế giới. 
Không chỉ vinh danh sự nghiệp và tư tưởng của một nhà giáo dục có ảnh hưởng sâu 
rộng, triển lãm còn là nơi chia sẻ và thảo luận về thực trạng và triển vọng của hướng 
tiếp cận này để định hình tương lai của giáo dục mầm non. 
 
Với chủ đề dựa trên một bài thơ tiếng Ý “Không. Một trăm vẫn ở đây mà” - cũng là 
tuyên ngôn của Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®), triển lãm 
đã thể hiện ấn tượng quyền được học và được giáo dục, cũng như tiềm năng vô tận 
với “hàng trăm ngôn ngữ” của trẻ em. Thông qua không gian mở và tương tác, triển 
lãm thuật lại kinh nghiệm của các trường mầm non, trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh 
và trẻ nhỏ của thành phố Reggio Emilia, từ đó phát triển và mở rộng những dự án đổi 
mới trong sư phạm, kiến trúc, môi trường, chính trị, xã hội, tổ chức, quản lý qua góc 
nhìn và quan điểm của Loris Malaguzzi cùng cộng sự.  
 
Tại họp báo, TS. Claudia Giudici, Chủ tịch Reggio Children, chia sẻ thông qua video gửi 
đến chương trình: “100 ngôn ngữ chính là vô vàn những cách khác nhau để tìm hiểu 
thế giới của trẻ: trẻ có thể học thông qua ngôn ngữ nói, viết, qua hình vẽ, âm nhạc, 



 
 

 
 

điệu nhảy, hội họa… đan xen cùng nhau. Trung tâm của quá trình tìm hiểu thế giới ấy 
chính là yếu tố thẩm mỹ.”  
 
Một Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®) nguyên bản và 
thực chất 
 
Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động học thuật phối hợp giữa Global 
Embassy và Reggio Children dành cho các nhà giáo dục, giáo viên Việt Nam và quốc 
tế. Được biết, Global Embassy là đại diện chính thức của Reggio Children tại Việt Nam, 
có vai trò triển khai, thúc đẩy và lan tỏa Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Regio Emilia 
Approach®), từ đó xây dựng cộng đồng sử dụng hướng tiếp cận này một cách nguyên 
bản và chính thống trong bối cảnh Việt Nam. 
 
“Tại thời điểm này, chúng tôi không thể ra khỏi nước Ý, và không thể tới Việt Nam, 
nhưng chúng tôi rất muốn tiếp tục phát triển những cơ hội đào tạo mới để chia sẻ đến 
Việt Nam một Hướng tiếp cập Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®) nguyên bản 
và thực chất nhất. Global Embassy, với tư cách là đại diện của Reggio Children tại Việt 
Nam, là tổ chức chính thức duy nhất có thể quảng bá và tiến hành các hoạt động đào 
tạo về Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach ®), với sự tham gia của 
các chuyên gia từ Reggio Children,” TS. Claudia Giudici cho biết. 
 
Với mục tiêu phát triển và phổ biến Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia 
Approach®) trong lĩnh vực giáo dục mầm non một cách đúng đắn và bền vững, tại 
buổi họp báo, cộng đồng VIRES (Vietnam International Reggio Emilia Society) cũng 
được công bố ra mắt. 
 
VIRES sẽ là nơi kết nối các cá nhân và tổ chức giáo dục cùng hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực, 
trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị của Hướng tiếp cận Reggio Emilia 
(Reggio Emilia Approach®) đến với nhiều trường học, giáo viên, gia đình và trẻ em 
Việt Nam. Theo đúng tinh thần của Reggio Emilia Approach®, hệ sinh thái này sẽ tạo 
nên môi trường chia sẻ học thuật và văn hóa với sự đóng góp từ cộng đồng. 
 
Ông Thanh Bùi, Chủ tịch Tổ chức giáo dục Embassy Education cho rằng, vai trò của 
Global Embassy, với tư cách đại diện chính thức của Reggio Children, là giữ gìn sự 
nguyên bản và thực chất nhất của Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia 
Approach®), đồng thời áp dụng một cách phù hợp Hướng tiếp cận này tại Việt Nam 
trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có rất nhiều tổ chức giáo dục dùng hình ảnh, 
câu chữ “Reggio Emilia” làm phương tiện kinh doanh, dẫn đến những hiểu biết và thực 
hành chưa đúng về Hướng tiếp cận này. Trong thời gian tiếp theo, Global Embassy sẽ 



 
 

 
 

mang đến những buổi hội thảo, khoá đào tạo trực tiếp và trực tuyến (webinar), kết 
hợp với Reggio Children. 
Bên cạnh các chương trình đào tạo phát triển chuyên môn, “chúng tôi mong muốn tạo 
nên Cộng đồng Hướng tiếp cận Reggio Emilia quốc tế tại Việt Nam, cùng hiểu một cách 
chính xác nhất, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, cùng áp dụng thành công và 
giữ đúng những giá trị của Hướng tiếp cận Reggio Emilia trong bối cảnh Việt Nam,” 
ông Thanh Bùi cho biết. 
 
Thắt chặt quan hệ quốc tế 
Ông Dante Brandi, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM khẳng định Reggio Children trong 
nhiều năm qua đã trở thành một tổ chức sư phạm uy tín mà nước Ý rất tự hào hỗ trợ 
trên khắp thế giới. Liên quan đến vấn đề này, ông nhấn mạnh vai trò cũng như sứ 
mệnh của Global Embassy trong việc quảng bá Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio 
Emilia Approach®) tại Việt Nam.  
 
Ông cho biết: “Loris Malaguzzi, với tầm nhìn và trực giác của mình, đã quyết định tập 
trung từ nơi mọi thứ bắt đầu: từ giáo dục. Sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 
mối quan hệ Việt Nam - Ý đã ngày càng trở nên sâu rộng trên rất nhiều lĩnh vực: từ 
những hợp tác chính trị và đa phương, đến các lĩnh vực kinh tế, nhân văn và giáo dục. 
Tôi còn tự hào hơn nữa khi quan hệ hợp tác này được thực hiện giữa hai tổ chức uy 
tín và được ghi nhận ở tầm cỡ quốc tế như Reggio Children và Global Embassy thuộc 
Embassy Education.” 
 
Theo ông, “Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của chúng tôi, ở cấp trung ương và các 
Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán và các Viện Văn hóa Ý luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các 
hoạt động này. Reggio Children là một sứ giả tuyệt vời cho đất nước Ý và hệ thống 
giáo dục Ý, một phương thức hiệu quả để phát triển những giá trị nền tảng phía sau 
chính sách ngoại giao của chúng tôi.” 
 
Nhờ vào những nỗ lực của Global Embassy, Reggio Children đang xây dựng một mối 
quan hệ đối tác lâu dài tại Việt Nam một quốc gia quan trọng, trong một khu vực trọng 
yếu trên thế giới, trong việc phát triển hệ thống giáo dục mầm non thông qua các hoạt 
động học thuật. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
      
 
GIỚI THIỆU VỀ LORIS MALAGUZZI 
Loris Malaguzzi, nhà giáo dục và cố vấn sư phạm, là người khởi xướng triết lý giáo dục 
Reggio Emilia Approach và cùng với chính quyền địa phương mở ra hệ thống Trường 
Mầm non và Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại thành phố Reggio Emilia.  
Loris Malaguzzi tốt nghiệp ngành sư phạm và tâm lý học. Năm 1946, ông bắt đầu sự 
nghiệp giảng dạy của mình là một giáo viên tiểu học. Năm 1950, ông mở trung tâm y 
tế Tâm lý – Giáo dục ở Reggio Emilia nơi ông đã làm việc trên hai mươi năm.  
 
Năm 1963, ông làm việc với chính quyền ở đây để mở trường mẫu giáo đầu tiên ở 
thành phố. Năm 1967, hệ thống trường này sáp nhập vào hệ thống trường Dân lập tự 
quản thành lập vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm 1971, Trung tâm chăm sóc 
trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dành cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi được sáp nhập vào hệ thống giáo 
dục quản lý bởi Malaguzzi và đồng nghiệp của ông trong nhiều năm. Malaguzzi từng 
là nhà cố vấn cho Bộ Giáo Dục và Chủ biên của Tạp chí Zerosei và Bambini. Ông sáng 
lập ra Tổ chức Quốc gia Nidi Infanzia dành cho trẻ từ 0 tới 6 tuổi tại thành phố Reggio 
Emilia vào năm 1980.  
 
Ông Loris Malaguzzi là người không ngừng thúc đẩy cho ý tưởng về triết lý sáng tạo 
trong giáo dục. Ông được tôn vinh khi để lại nhiều tư liệu có giá trị, trong đó nổi bật 
nhất mà chúng ta đều biết đó là “Một trăm ngôn ngữ của trẻ em”.  
 
    
 
GIỚI THIỆU VỀ “MỘT TRĂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ EM” 
Là con người, trẻ em sở hữu hàng trăm ngôn ngữ, hàng trăm cách để tư duy và diễn 
đạt những mong muốn của mình, của sự hiểu biết, và cách đối diện với người khác, 
với cách tư duy tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các khía cạnh khác nhau của sự trải 
nghiệm.  
Một trăm ngôn ngữ là một phép ẩn dụ về năng lực phi thường của trẻ, của khả năng 
xây dựng kiến thức và quá trình thực hiện đầy tính sáng tạo, với nhiều hình thức khác 
nhau do cuộc sống mang lại.  
Hàng trăm ngôn ngữ được hiểu như là có tiềm năng chuyển hóa và nhân lên từ sự 
tương tác giữa các ngôn ngữ, giữa các trẻ với nhau, giữa trẻ em và người lớn. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
    
 
GIỚI THIỆU VỀ REGGIO CHILDREN 
(https://www.reggiochildren.it/) 
Reggio Children, Trung tâm Quóc té cho hoạt động bảo ve ̂  và xúc tiến về quyèn lợi và 
tièm năng của trẻ em - là mo ̂ t tỏ chức công tư két hơ̂p, đươ̂c thành la ̂p vào năm 1994, 
theo đề xuất của Loris Malaguzzi và cam két của nhóm công dân đîa phương, với mûc 
đích quản lý các sáng kién trao đỏi giáo dûc và văn hóa đã diẽn ra trong nhièu năm 
giữa các tỏ chức màm non của thành phó Reggio Emilia và nhiều giáo viên, nhà nghiên 
cứu từ kháp nơi trên thé giới. 
 
Tôn chỉ và mûc đích của Reggio Children đươ̂c láy cảm hứng từ no ̂ i dung và giá trî của 
trải nghie ̂m giáo dûc tâi các Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh và các trường màm non 
ở thành phó Reggio Emilia, Italia. He ̂  thóng của Reggio Children gòm trung tâm cũng 
như trường màm non cho trẻ sơ sinh, trû sở thî trán Reggio Emilia, Tỏ chức trách 
nhie ̂m hữu hân Reggio Children và Quỹ Reggio Children - Loris Malaguzzi ta ̂p trung 
vào nghiên cứu, hôc ta ̂p và phát triẻn với tôn chỉ mang lâi nèn giáo dûc chát lươ̂ng cho 
tát cả môi người.  
 
Kinh nghiệm giáo dục của Reggio Emilia đã phát triển thông qua đối thoại và trao đổi 
của Reggio Children với hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
 
   
 
GIỚI THIỆU VỀ LITTLE EM’S PRE-SCHOOL 
(https://littleems.edu.vn/) 
 
Trường Mầm non Thế giới Mặt trời (Little Em’s Pre-school), trường mầm non đầu tiên 
tại Việt Nam theo Hướng tiếp cận Reggio Emilia (Reggio Emilia Approach®) và là dự 
án tư vấn đầu tiên của Reggio Children và Global Embassy tại Việt Nam  
Sau giai đoạn một với những nội dung tư vấn về kiến trúc trường học, xây dựng 
chương trình, đào tạo giáo viên, xây dựng hệ thống quản lý trường học, cùng với 
Reggio Children, Global Embassy sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường Mầm non Thế 
giới Mặt trời trên hành trình giúp các con trở thành “phiên bản tốt nhất của chính 
mình”. 
 
 
 

https://www.reggiochildren.it/
https://littleems.edu.vn/


 
 

 
 

 
 
    
 
GIỚI THIỆU VỀ VIRES – Cộng đồng Hướng tiếp cận Reggio Emilia quốc tế tại Việt 
Nam 
 
VIRES sẽ là nơi kết nối các cá nhân và tổ chức giáo dục cùng hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực, 
trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa những giá trị của Hướng tiếp cận Reggio Emilia 
(Reggio Emilia Approach®) đến với nhiều trường học, giáo viên, gia đình và trẻ em 
Việt Nam. Theo đúng tinh thần của Reggio Emilia Approach®, hệ sinh thái này sẽ tạo 
nên môi trường chia sẻ học thuật và văn hóa với sự đóng góp từ cộng đồng. 
 
 
     
 
GIỚI THIỆU VỀ GLOBAL EMBASSY  
(https://globalembassy.edu.vn/) 
 
Global Embassy, một thành viên thuộc Tổ chức Giáo dục Sáng tạo Embassy Education 
được thành lập với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ toàn cầu trong giảng 
dạy và học tập cho tương lai. 
Chúng tôi bao gồm mạng lưới các nhà giáo dục, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà thực 
hành có chung quan điểm về giáo dục, cùng hợp tác để tư vấn về những xu hướng giáo 
dục hiện đại, tiên tiến trên thế giới & thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về giáo dục 
quốc tế và năng lực toàn cầu. 
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