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• Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2016
• Hội thảo Quốc tế về QLGD “Hướng đến sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”
• Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 07 “Những đổi mới trong việc dạy và học 

tiếng Anh”
Các hoạt động đào tạo
• Tập huấn quốc tế về Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục
• Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh và phát triển chuyên môn
• Chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng: Lễ tốt nghiệp Khóa 14
• Tập huấn “Chấm bài thi viết IELTS”
• Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh
• Tập huấn Ứng dụng ICT trong dạy và học
Các hoạt động khác
• Chuyến tham quan Thái Lan
• Chương trình Vui học hè 2016
• Chuyến thăm của các đối tác đến từ Cao đẳng Niagara, Đại học Lakehead và Đại học Công lập Portland
Sự kiện sắp diễn ra

Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2016

Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm 
SEAMEO đã diễn ra từ ngày 27-29/7/2016 tại khách sạn 
S31 Sukhumvit Bangkok, Thái Lan nhằm rà soát lại 
những hoạt động của tổ chức trong năm 2015-2016. 
Hơn 90 đại biểu là Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, 
viên chức, Ban Thư ký, đại diện các tổ chức thành viên 
liên kết và các tổ chức khách mời như: Bộ Giáo dục, Văn 
hóa, Thể thao, Khoa học, Công nghệ Nhật Bản; Ban Thư 
ký ASEAN; Đại học Tsukuba; Trung tâm Châu Á-Trung 
Quốc…. 

Phiên họp dành riêng cho Giám đốc các Trung tâm đã 
bàn bạc về việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các 
Trung tâm SEAMEO. Tiếp theo là phần báo cáo của các 
Trung tâm về thành tích hoạt động, các dự án đã và đang 
được tiến hành trong năm vừa qua.  Bên cạnh đó, phần 
thảo luận với các tổ chức khách mời đã mở ra nhiều cơ 
hội hợp tác trên những lĩnh vực liên quan.
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Từ ngày 28-29/7/2016, Trung tâm SEAMEO 
RETRAC phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc 
tế bang British Columbia tại Canada tổ chức hội 
thảo quốc tế về “Hướng đến sự xuất sắc trong 
lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các 
cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục, các chuyên 
gia giáo dục, các nhà nghiên cứu chia sẻ quan 
điểm, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu cũng 
như trao đổi thông tin về các vấn đề mà trường 
đại học và cao đẳng đang phải đối mặt trong 
công tác lãnh đạo và quản lý chất lượng giáo 
dục đại học đáp ứng mục tiêu phát triển bền 
vững trong thế kỷ 21. Hội thảo tập trung vào các 
nội dung về công tác lãnh đạo và quản lý giáo 
dục đại học – Vai trò của nhà lãnh đạo giáo dục 

ở thế kỉ 21; Đào tạo giảng viên; Ứng dụng kĩ năng thế kỉ 21 trong chương trình học; Đổi mới chương trình; Ứng 
dụng ICT trong dạy học và quản lý; Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

Tham gia Hội thảo gồm 20 báo cáo viên là các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục 
đại học và hơn 70 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu, đội ngũ giảng viên của các trường 
đại học, các tổ chức giáo dục từ Anh Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Hoa Kì, Canada, Úc, Pháp, Kuwait, Philippines, 
Mã Lai, Đài Loan, Lào, Singapore, và Nhật Bản. Hội thảo quốc tế là cơ hội cho các cán bộ quản lý, nhà giáo dục, 
giảng viên và các đối tượng có quan tâm chia sẻ những kinh nghiệm, nghiên cứu và bài học thực tiễn trong lãnh 
đạo và quản lí giáo dục. Đồng thời hội thảo cũng chính là cơ hội để các đại biểu tham dự mở rộng thêm mạng lưới 
hợp tác chuyên môn của mình.

Division of Foreign Studies (DFS) organized a periodical faculty 
meeting on January 29, 2016. The meeting aimed to give the 
faculty an update on the training programs, curricula, textbooks, 
and issues related to the teachers, to review DFS Academic 
Activities in 2015 and to propose an action plan for the 
development of the Division in 2016. The agenda of the meeting 
included presentations and reports on programs, course books, 
and issues related to the teachers as well as information about 
meetings and workshops for teacher professional development. 
The meeting ended with an open discussion in which the teachers 
exchanged their experiences and discussed different questions 
related to the use of ICT in the classroom, teaching methodology 
and administrative issues. 

Hội thảo Quốc tế về QLGD “Hướng đến sự xuất sắc trong lãnh đạo
và quản lý giáo dục đại học”
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Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh 
nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học 
tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với 
trường Đại học Quy Nhơn và Đại học Curtin, Úc tổ chức 
hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh 
lần thứ 07 với chủ đề “Những đổi mới trong việc dạy và 
học tiếng Anh” từ ngày 11-13/8/2016 tại trụ sở trường 
Đại học Quy Nhơn. Hơn 200 đại biểu tham dự với 44 
bài báo cáo và 08 tập huấn chuyên đề của các nhà 
nghiên cứu, giảng viên và các học giả nổi tiếng về các 
chủ đề đa dạng như: Gắn kết đam mê của người học 
trong việc học tập và sử dụng tiếng Anh; Xây dựng tính 
bền vững trong học tập và sử dụng tiếng Anh; Tăng 
cường việc ứng dụng công nghệ trong dạy và học tiếng Anh; Phát huy sự đa dạng về phương thức và loại hình dạy 
và học tiếng Anh; và Dạy và học tiếng Anh hướng đến hội nhập khu vực và quốc tế. Hội thảo là diễn đàn dành cho 
các đại biểu có chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh với mục đích chia sẻ và thảo luận những kết quả 
nghiên cứu, kinh nghiệm, và các vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng là người học 
đến từ những vùng miền khác nhau, có trình độ, điều kiện, sự quan tâm và động lực khác nhau. Đây còn là cơ hội quý 
báu cho các đại biểu là giáo viên dạy tiếng Anh có thể bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tham gia vào mạng lưới 
và những hoạt động hợp tác khác với những đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Tổ chức hội thảo quốc tế, hội 
thảo chuyên đề và các khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên ngoại ngữ là một trong những thế mạnh của Trung 
tâm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh nhằm thực hiện thành công các mục 
tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế trong 
lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ. Nhân dịp này, Văn phòng ngôn ngữ tiếng Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Nhà 
xuất bản National Geographic Learning cùng tài trợ cho Hội thảo.

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 07 
“Những đổi mới trong việc dạy và học tiếng Anh”
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Từ ngày 25-27/7/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn về Tăng cường năng lực lãnh đạo và 
quản lý giáo dục cho 32 cán bộ lãnh đạo quản lý của các trường đại học và cao đẳng tại Campuchia, Lào, và Việt Nam. 
Khóa này nhằm nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý tại các trường đại học 
và cao đẳng tại ba quốc gia trên thông qua các chủ đề như: Lãnh đạo giáo dục thế kỉ 21, Quản lý sự thay đổi, Phát triển 
đội ngũ và quản lý nhóm. Khóa tập huấn đồng thời cũng tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm 
trong công tác quản lý, cũng như các thách thức và khó khăn gặp phải trong quá trình công tác của mình.

SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng ngôn ngữ tiếng Anh khu vực của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tổ chức thành 
công 02 khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy với chủ đề “Những cách dạy tốt nhất trong giảng dạy tiếng Anh” cho 
60 học viên gồm giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng có đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và các 
chuyên viên tiếng Anh từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian 01-05/8/2016. TS. Dawn Bikowski, Giám đốc 
Chương trình phát triển ngôn ngữ tiếng Anh, khoa Ngôn ngữ học của Đại học Ohio, Hoa Kỳ trực tiếp giảng dạy. Học 
viên đánh giá cao chương trình tập huấn và mong đợi có thêm nhiều khóa tập huấn bổ ích cho các hoạt động phát triển 
chuyên môn trong tương lai. Nhân cơ hội này, vào ngày 06/8/2016, SEAMEO RETRAC hợp tác với National 
Geographic Learning - Cengage Learning tổ chức hội thảo về phát triển chuyên môn cho các chuyên viên tiếng Anh 
với chủ đề “Hoạch định và triển khai thành công các chương trình bồi dưỡng giáo viên”.

Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh
và phát triển chuyên môn

Tập huấn quốc tế về Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục

Các hoạt động đào tạo
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Ngày 24/6/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ 
chức hội nghi chuyên đề “Chấm bài thi viết IELTS” cho 
giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm. Buổi sinh hoạt 
chuyên môn do các thành viên trong ban Ngôn Ngữ và 
Văn Hóa nước ngoài của Trung tâm thực hiện. Các 
giáo viên đã thảo luận các vấn đề chính liên quan đến 
việc giúp họ nắm vững hơn những tiêu chí năng lực viết 
theo hệ thống bài thi IELTS nhằm nâng cao tính chuẩn 
xác trong việc chấm bài thi viết IELTS, đồng thời giáo 
viên cũng đã tiếp nhận bộ mã phản hồi bài viết thống 
nhất để giáo viên có thể đồng nhất trong việc chấm và 
sửa lỗi bài viết cho học viên.

Tập huấn “Chấm bài thi viết IELTS”

Chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng: Lễ tốt nghiệp Khóa 14

SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức khóa Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng cho các giáo 
viên giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Applied Linguistics) nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu 
về ngôn ngữ ứng dụng và giảng dạy tiếng Anh. Khóa học được thực hiện tại SEAMEO RETRAC theo hình thức kết 
hợp học tại chỗ và trực tuyến. Ngày 09/8/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức 
lễ tốt nghiệp cho 31 học viên khóa 14 (2014–2016) của chương trình này. Khóa 15 đang diễn ra. Học viên của hai khóa 
này là các giáo viên tiếng Anh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây là chương trình đào tạo hiệu quả và thành 
công thu hút 607 học viên tham gia học và 533 học viên đã tốt nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành 
giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực.
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Trung tâm SEAMEO RETRAC tiến hành chương trình tập huấn về Ứng dụng ICT trong dạy và học. Khóa tập huấn 
được thiết kế bao gồm 3 học phần, mỗi học phần kéo dài trong 2 ngày, dành cho các đối tượng là giảng viên, cán bộ 
phụ trách ICT và các đối tượng khác có liên quan tại các trường đại học, cao đẳng và đơn vị giáo dục tại TPHCM và 
các tỉnh lân cận. Học phần 1 đã được tiến hành từ ngày 19 đến 20 tháng 5, học phần 2 từ ngày 9 đến 10 tháng 6, và 
học phần 3 từ ngày 4 đến 5 tháng 8 năm 2016 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Ba học phần này được tiến hành 
nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc ứng dụng ICT xây dựng tài liệu giảng dạy, và xây 
dựng trình bày bài giảng năng động, nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học và quản lý lớp học. Học viên tham gia 
được làm quen với các ứng dụng như Kahoot, Gliffy, Socrative, goFormative, Easel.ly, Piktochart, Storyline, Powtoon, 
Dragdis, TheHubEdu, Edmodo, Google Classroom, Canvas, và Schoology. Bên cạnh đó, học viên tham gia cũng chia 
sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là những thách thức trong việc ứng dụng ICT tại đơn vị của mình. Các buổi tập huấn đã thu 
hút gần 40 lượt cán bộ tham gia từ các nơi trong cả nước. 

Tập huấn Ứng dụng ICT trong dạy và học

Trong quý 03/2016, Trung tâm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho gần 500 giáo viên tiếng Anh các tỉnh. 
Kỳ thi được tổ chức tại tỉnh Long An và trụ sở Trung tâm. Giáo viên được đánh giá 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo 
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh
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Các hoạt động khác

Sáng ngày 22/7/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức lễ bế giảng Chương trình Vui học hè 2016 (từ 13/06 
– 22/7/2016) do SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Queens, CUNY, Hoa Kỳ tổ chức cho 221 em học sinh 
chương trình chính khóa. Khóa học năm nay đặc biệt kéo dài sáu tuần được thiết kế phù hợp cho học sinh từ 07 đến 
15 tuổi bao gồm các hoạt động như ca hát, hội họa, kể chuyện, kỹ năng sống, các môn thể thao phổ biến và văn hóa 
các nước Đông Nam Á. Sự kết hợp của các hoạt động trên trong cùng một khóa học giúp các em phát triển kỹ năng 
tiếng Anh trong môi trường học tập mang tính chất vừa học vừa chơi đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Chương trình học cũng 
giúp các em nâng cao hiểu biết về văn hóa các nước nói tiếng Anh, phát triển khả năng giao tiếp, sự sáng tạo và tinh 
thần làm việc theo nhóm. Ngoài các hoạt động trong lớp học, học sinh còn có cơ hội khám phá thế giới xung quanh 
và học hỏi các kiến thức thực tế xã hội thông qua các hoạt động ngoài trời và các chuyến đi dã ngoại. 

Chương trình Vui học hè 2016

Chuyến tham quan Thái Lan
Công đoàn Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức chuyến tham quan đất nước chùa vàng Thái Lan cho cán bộ công 
nhân viên Trung tâm trong tháng 5/2016. Chuyến tham quan không những giúp tập thể cán bộ công nhân viên Trung 
tâm thư giãn sau một năm làm việc căng thẳng mà còn là cơ hội để các thành viên thắt chặt tình đoàn kết. Ngoài cơ 
hội chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh tại Thái Lan, cán bộ công nhân viên Trung tâm đã ghé thăm trụ sở chính 
của tổ chức SEAMEO tại Bangkok.
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Trong quý 03/2016, Trung tâm hân hạnh đón tiếp các Đoàn đến từ Cao đẳng Niagara, Đại học Lakehead và Đại học Công 
lập Portland …. Mục đích viếng thăm của các đoàn là tìm hiểu hoạt động của Trung tâm và mở rộng mối quan hệ hợp tác.

Chuyến thăm của các đối tác đến từ Cao đẳng Niagara, Đại học Lakehead
và Đại học Công lập Portland

• Hội thảo lãnh đạo công tác đổi mới chính sách trong trường Đại học “Lãnh đạo từ chính vị trí hiện nay của 
bạn”, 06-09/9/2016

• Chuyến viếng thăm Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam, 22-23/9/2016
• Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm SEAMEO RETRAC, 22/9/2016
• Phiên họp Hội đồng quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC lần thứ 19, 22-23/9/2016
• Hội nghị giáo dục với chủ đề: “Cải tiến giáo dục nhằm hội nhập cộng đồng ASEAN”, 23/9/2016
• Triển lãm giáo dục Canada, 16/10/2016
• Hội thảo du học Canada, 17/10/2016
• Hội thảo du học Hoa Kỳ, 21/10/2016
• Hội thi hùng biện tiếng Anh, 29/10/2016
• Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo, 20/11/2016


