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TỔ CHỨC BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (SEAMEO)  
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KHU VỰC CỦA SEAMEO TẠI VIỆT NAM  

BAN GIÁO DỤC 

BẢN TIN 
Số 16, Tháng 10-12/2018 

 

 

Trong số này: 

Các hoạt động mới diễn ra: 

 Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT 
trong Thiết kế Bài giảng Hiệu quả”, 
Ngày 6-7/8/2018  

 Khóa tập huấn về “Giảng dạy Kỹ 
năng Mềm – Học phần 3”, Ngày 28-
31/8/2018  

 Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT 
trong Giảng dạy Sáng tạo Thông qua 
Thiết kế Trò chơi”, Ngày 20-
21/9/2018  

 Diễn đàn giáo dục khu vực về “Nâng 
cao sự Hài lòng của Giáo viên Phổ 
thông trong Khu vực Đông Nam Á: 
Kinh nghiệm Thực tiễn và Giải pháp 
Đổi mới”, Ngày 27/9/2018  

 Khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao 
Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo 
dục Đại học” dành cho Campuchia, 
Lào và Việt Nam, Ngày 9-
12/10/2018  

Sự kiện sắp diễn ra 

 Khóa tập huấn về “Đảm bảo Chất 
lượng Trong Trường Đại hoc Việt 
Nam”, Ngày 29/10-2/11/2018  

 Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng 
Khung Năng lực Giáo Mầm non Khu 
vực Đông Nam Á”, Ngày 8/11/2018  

 Khóa tập huấn về “Viết Báo cáo 
Nghiên cứu” để xuất bản, ngày 29-
30/11/2018  

 Khóa tập huấn về “Giảng dạy Kỹ 
năng Mềm – Học phần 1”, ngày 4-
7/12/2018  

 Khóa tập huấn về “Xây dựng và Phát 
triển Thương hiệu trường Đại học”, 
ngày 13-14/12/2018  

Diễn đàn giáo dục khu vực thường 

niên, với chủ đề “Nâng cao sự Hài 

lòng của Giáo viên Phổ thông trong 

Khu vực Đông Nam Á: Kinh nghiệm 

Thực tiễn và Giải pháp Đổi mới”, đã 

được tổ chức tại Trung tâm 

SEAMEO RETRAC vào ngày 27 tháng 9 năm 2018. Diễn đàn được tổ 

chức cùng phiên họp Hội đồng Quản trị thường niên lần thứ 21 của 

Trung tâm nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm và thảo luận quan điểm liên quan đến việc nâng cao sự hài lòng 

của đội ngũ giáo viên,  giúp phát huy vai trò của nghề dạy – giúp dạy 

học là lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên; Diễn đàn cũng nhằm giúp cho các 

nhà giáo dục có thể xây dựng những chính sách phù hợp hoặc đề xuất 

giải pháp tối ưu liên quan đến công tác giáo viên phổ thông. Đến với 

Diễn đàn có sự chia sẽ và thảo luận của các báo cáo viên là đại diện của 

Bộ Giáo dục đến từ các nước Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, 

Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và lãnh đạo của 

Ban Thư ký Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các Nước trong Khu vực Đông 

Nam Á cũng như sự hiện diện của hơn 40 giảng viên, nhà quản lý giáo 

dục đến từ các trường đại học, cao đẳng và các Sở Giáo dục và Đào tạo 

thuộc các tỉnh thành của Việt Nam. 

 

 

  

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Nâng cao sự Hài lòng của Giáo viên 
Phổ thông trong Khu vực Đông Nam Á: Kinh nghiệm Thực tiễn và Giải 

pháp Đổi mới” 
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Các Hoạt động mới Diễn ra 

 

 

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài giảng có Hiệu quả” 
 
 

 

Vào ngày 6-7 tháng 8 năm 2018, tại Trung tâm SEAMEO RETRAC đã diễn ra khóa tập huấn hai ngày 

với chuyên đề về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài giảng có Hiệu quả”. Khóa tập 

huấn được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng 

dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý của Trung tâm. Trọng tâm của khóa 

tập huấn bao gồm cập nhật kiến thức và kỹ năng trong việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin 

sẵn có trong việc xây dựng và thiết kế bài giảng có hiệu quả, mang tính sư phạm, nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy. Tham gia khóa tập huấn có sự tham gia của hơn 24 giảng viên và cán bộ quản lý của 

các trường đại học và cao đẳng thuộc các tỉnh, thành phía Nam.   

 

 

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Giảng dạy Sáng tạo thông qua 
Thiết kế Trò chơi” 

 
 

Vào ngày 20-21 tháng 9 năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn chuyên đề 

về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Sáng tạo thông qua Thiết kế Trò chơi”. Khóa tập huấn được tổ 

chức tại Trung tâm, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong giảng dạy của Trung tâm. Khóa tập huấn tập trung vào 

việc cập nhật kiến thức, xu hướng giảng dạy và phát triển kỹ năng ứng dụng những công cụ CNTT sẵn 

có trong công tác thiết kế trò chơi, ứng dụng vào bài giảng nhằm nâng cao tính sáng tạo, hiệu quả của 

việc dạy và học. Học viên của khóa tập huấn bao gồm 15 giảng viên, cán bộ phụ trách chương trình 

đến từ các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. 
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Các Hoạt động mới Diễn ra 
 

 

 

Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 3” 
 
 

 

 
 

 

 

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Nâng cao Năng lực về Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học” 
cho Campuchia, Lào và Việt Nam 

 
 

 Vào ngày 9-12 tháng 10 năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC 

đã tổ chức khóa tập huấn quốc tế về “Nâng cao Năng lực Lãnh 

đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”, với sự tham gia của hơn 

30 nhà lãnh đạo và quản lý thuộc các trường đại học và cao đẳng 

đến từ ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam. Khóa tập huấn 

được tổ chức tại Trung tâm, với sự tham gia của đội ngũ giảng 

viên của Trung tâm, Tổ chức Giáo dục Quốc tế tỉnh British 

Columbia, trường Cao đẳng Rockies, Canada; nhằm giúp cho học 

viên được cập nhật thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan đến 

việc tăng cường năng lực trong lãnh đạo và quản lý tại các 

trường đại học và cao đẳng. Chủ đề được thảo luận trong khóa 

tập huấn bao gồm: đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục,   

 

Vào ngày 13-16 tháng 11 năm 2018, khóa tập huấn về 

“Giảng dạy Kỹ năng Mềm – Học phần 3” đã được tổ chức tại 

Trung tâm SEAMEO RETRAC; với mục tiêu giúp cho học 

viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng thiết yếu 

trong việc giảng dạy có hiệu quả những kỹ năng mềm có 

liên quan cho sinh viên, học sinh tại trường. Bốn chủ đề  

 được thảo luận tại khóa tập huấn bao gồm kỹ năng quản lý  

sự căng thẳng, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian và kỹ năng học tập chủ 

động. Tham gia khóa tập huấn có sự hiện diện của 15 giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách 

sinh viên, học sinh, Đoàn Thanh niên thuộc các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. 

 

 
lãnh đạo sự thay đổi và nâng cao hiệu quả trong giáo dục, phát triển chuyên môn và giải quyết mâu thuẩn 

và giao tiếp có hiệu quả trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. 
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 Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực 
Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt 

Nam”, ngày 8/11/2018 
 
 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức SEAMEO và 

Văn phòng của UNESCO-Bangkok, Trung tâm 

SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức “Hội thảo về Thí điểm 

Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu 

vực Đông Nam Á tại Việt Nam” vào ngày 

8/11/2018. Hội thảo nhằm mục tiêu xác định 

những lựa chọn phù hợp cho việc ứng dụng Khung 

năng lực cũng như góp ý cho việc điều chỉnh nội 

dung Khung năng lực để phù hợp với bối cảnh giáo 

dục mầm non tại Việt Nam. Tham gia Hội thảo sẽ có 

sự hiện diện của đại diện Ban Thư ký Tổ chức 

SEAMEO, đại diện một số Sở Giáo dục và Đào tạo 

khu vực phía Nam và lãnh đạo một số trường mầm 

non tại Việt Nam.  

   
 

Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu”, ngày 29-30/11/2018  

 

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm SEAMEO RETRAC và Học viện Giáo dục về Nguồn Nước trực thuộc 

Tổ chức UNESCO (IHE DELFT-The Netherland), Trung tâm sẽ tổ chức khóa tập huấn trong vòng hai ngày về 

“Kỹ năng Viết Báo cáo Nghiên cứu” nhằm mục tiêu xuất bản, vào ngày 29-30/11/2018. Khóa tập huấn nhằm 

mục tiêu hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và quản lý thuộc các trường được nâng cao năng lực trong việc xây 

dựng thành công một bài báo cáo nghiên cứu khoa học và được chọn để xuất bản bởi các tạp chí uy tín, thông 

qua việc trang bị kỹ năng và kiến thức về viết báo cáo khoa học. Đối tượng học viên bao gồm đội ngũ giảng 

viên và quản lý học thuật có quan tâm hiện đang công tác tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam.   

 

  

 

  

Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng Trong 
Trường Đại học Việt Nam”, ngày 29-10-2/11/2018 

 
 

Dưới sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Đảm bảo Chất 

lượng Đại học (INQAAHE), Trung tâm SEAMEO 

RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Đảm bảo Chất 

lượng Trong các Trường Đại học Việt Nam” vào ngày 

29/10-2/11/2018. Khóa tập huấn được xây dựng 

nhằm hỗ trợ cho các trường đại học Việt Nam nâng 

cao năng lực về đảm bảo chất lượng nội bộ. Đối tượng 

học viên của khóa tập huấn bao gồm lãnh đạo, quản lý, 

chuyên viên phụ trách về công tác kiểm định và đảm 

bảo chất lượng của các trường đại học tại Việt Nam. 

Chương trình tập huấn gồm 3 giai đoạn: tập huấn trên 

lớp; ứng dụng kết quả tập huấn vào thực tiễn và trao 

đổi, thảo luận trực tuyến; nghiên cứu khảo sát về tác 

động của kết quả tập huấn đối với công tác đảm bảo 

chất lượng của học viên tại nơi công tác. 

 

Sự kiện Sắp Diễn ra 
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Sự kiện Sắp Diễn ra 

 

  

Khóa Tập huấn về “Xây dựng và Phát triển 
Thương hiệu Trường Đại học” 

 
 

Nhằm hỗ trợ cho các trường đại học và cao 

đẳng trong công tác xây dựng những chiến 

lược, chính sách phù hợp  liên quan đến việc 

xây dựng và phát triển thương hiệu của trường, 

Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa 

tập huấn chuyên đề về “Xây dựng và Phát triển 

Thương hiệu cho Trường Đại học” tại Trung 

tâm vào tháng 12 năm 2018. Nội dung tập huấn 

bao gồm tìm hiểu về những khái niệm, định 

nghĩa về thương hiệu và xây dựng thương hiệu, 

vai trò và lợi ích của việc xây dựng và phát 

triển thương hiệu, các chiến lược và công cụ 

cần thiết để triển khai kế hoạch xây dựng và 

phát triển thương hiệu được thành công và 

hiệu quả, v.v. Học viên của khóa tập huấn bao 

gồm cán bộ quản lý, chuyên trách về xây dựng 

và phát triển thương hiệu của các trường đại 

học và cao đẳng trong cả nước. 

 

 

  

Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – 
Học phần 1”, ngày 4-7/12/2018  

 
 

Vào ngày 4-7/12/2018, khóa tập huấn về 

“Giảng dạy kỹ năng mềm – Học phần 1” sẽ được 

tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC, với 

trọng tâm giúp cho học viên được trang bị 

những kiến thức và kỹ năng thiết yếu trong 

việc giảng dạy có hiệu quả những kỹ năng mềm 

có liên quan cho sinh viên, học sinh tại trường. 

Bốn chủ đề được thảo luận trong khóa học bao 

gồm: kỹ năng thiết lập mục tiêu và xây dựng 

nhóm, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng giải 

quyết mâu thuẩn, và kỹ năng đàm phán. Đối 

tượng học viên của khóa tập huấn bao gồm 

giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ 

trách sinh viên, học sinh, Đoàn Thanh niên 

thuộc các trường đại học và cao đẳng. 

 


