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  Trong số này: 

Các hoạt động mới diễn ra 

 Khoá tập huấn “Nâng cao Năng lực 
Lãnh đạo Quản lý Giáo dục vì Mục 
tiêu Xuất sắc” tại thủ đô Vientiane, 
Lào 

 Tập huấn chuyên đề về “Ứng dụng 
Công nghệ Thông tin trong Thiết 
kế Tài liệu Giảng dạy”  

 Khoá tập huấn về “Quản lý Dự án 
trong Giáo dục” 

 Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và 
Quản lý Giáo dục Đại học trong Bối 
cảnh Toàn cầu hóa: Những Đổi mới 
và Bài học Kinh nghiệm” 

 Chương trình Hỗ trợ Đại học và 
Phát triển Nguồn nhân lực 
(USWDP), Trao đổi Giảng viên cho 
Các trường Đại học của 
Afghanistan 

 “Mang Giáo dục đến với Cộng đồng 
Khó khăn” thông qua Chương trình 
Tập huấn Trực tuyến Mở 

Sự kiện sắp diễn ra 

 Khoá tập huấn về “Ứng dụng Công 
nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài 
giảng Có hiệu quả”, 6-7/8/2018 

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

 Diễn đàn giáo dục khu vực về 
“Nâng cao sự Hài lòng của Giáo 
viên bậc Phổ thông trong Khu vực 
Đông Nam Á: Những Mô hình Tiên 
tiến và Giải pháp Chiến lược”, 
27/9/2018 

Từ ngày 10-13 tháng 4, 2018, 

SEAMEO RETRAC phối hợp cùng 

Viện Quản lý và Phát triển Giáo dục 

(IFEAD) đồng tổ chức khoá tập huấn 

về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo 

Quản lý Giáo dục vì Mục tiêu Xuất 

sắc” dành cho dành cho đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục chủ 

chốt của Lào, tại thủ đô Vientiane. 

Mục đích của khoá tập huấn nhằm bồi dưỡng năng lực, bổ sung kiến 

thức và các kỹ năng cần thiết cho 40 giảng viên và cán bộ quản lý cốt cán 

từ Viện IFEAD va các trường, viện thuộc nhiều tỉnh khác nhau ở Lào. Nội 

dung khóa tập huấn tập trung về Đổi mới trong công tác lãnh đạo trường 

học ở thế kỷ 21, Những đổi mới trong hoạt động dạy và học, Phát triển 

công tác chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, và Kỹ năng thương thuyết và 

giải quyết mâu thuẫn. 

Khoá tập huấn “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo Quản lý Giáo dục vì 

Mục tiêu Xuất sắc” tại thủ đô Vientiane, Lào, 10-13/4/2018 

 

Số 15, Tháng 7/2018 



 

BAN GIÁO DỤC 
Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) 
35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (84-28) 3824-5618 / 3824-2174 (Máy nhánh: 125)  Fax: (84-28) 3823-2175 

Email: doe@vnseameo.org 

Khoá tập huấn về “Quản lý Dự án trong Giáo dục”, 23-25/5/2018 

 
Vào ngày 23-25 tháng 5, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Quản lý Dự án trong Giáo dục”. 

Khóa tập huấn nhằm trang bị và truyền đạt các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ 

giảng viên và cán bộ quản lý đến từ khắp các cơ sở giáo dục trong thành phố về quản lý dự án trong giáo 

dục. Khóa tập huấn tập trung đề cập các chủ đề về Tổng quan về quản trị dự án, Xây dựng dự án, Xây 

dựng kế hoạch và lịch trình thực hiện dự án, Xây dựng ngân sách cho dự án, và Thực hiện, kiểm tra, 

giám sát và đánh giá dự án. Trong thời gian 3 ngày tham gia khóa tập huấn, học viên cũng có cơ hội trao 

đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình xây dựng và quản lý dự 

án tại đơn vị của mình. 

Tập huấn chuyên đề về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Tài liệu Giảng 

dạy”, 27-28/4/2018 
 

Từ ngày 27-28 tháng 4, 2018, SEAMEO RETRAC đã tổ chức một khoá tập huấn chuyên đề “Ứng dụng 

Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Tài liệu Giảng dạy” cho tất cả các đối tượng từ khắp các học viện, 

đại học và cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Các học viên đã có nhiều 

cơ hội tìm hiểu và thực hành những công cụ công nghệ thông tin hiện đại trong xây dựng và phát triển 

tài liệu giảng dạy trực tuyến, ví dụ như Kahoot, Socrative, Padlet, Piktochart, goFormative và nhiều 

ứng dụng quan trọng khác. 
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Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Toàn cầu hóa: 

Những Đổi mới và Bài học Kinh nghiệm”, 5-6/7/2018 

 

Vào ngày 5-6 tháng 7, 2018, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh 

Columbia (BCCIE) – Canada, trường Cao Đẳng Queens – Đại học Thành phố New York (CUNY) và Tổ 

chức The HEAD Foundation tại Singapore đổng tổ chức hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo 

dục Đại học trong Bối cảnh Toàn cầu hóa: Những Đổi mới và Bài học Kinh nghiệm”. Hội thảo nhằm tạo 

điều kiện cho các nhà lãnh đạo giáo dục, các nhà nghiên cứu và các giảng viên của tất cả các trường 

trên toàn thế giới thảo luận, hợp tác và trao đổi tư duy ý tưởng sáng tạo mới trong hoạt động lãnh đạo 

và quản lý giáo dục đại học. Các chủ đề thảo luận trong hội thảo bao gồm Chính sách lãnh đạo trong 

giáo dục đại học, Hợp tác phát triển giữa đại học và các ngành công nghiệp mũi nhọn, Đảm bảo chất 

lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục đại học, và các chủ đề khác như Áp dụng công nghệ thông tin 

trong giảng dạy và lãnh đạo giáo dục đại học và Các đổi mới trong chương trình giảng dạy trong thời 

đại mới của thế kỷ 21. Tham dự hội thảo gần 120 đại biểu đến từ các quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, 

Hà Lan, Úc, Indonesia, Singapore, Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Nam Phi, Afghanistan và Việt Nam. 
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Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Massachusetts ở Mỹ (Chương trình Hỗ trợ Đại học 

và Phát triển Nguồn nhân lực – USWDP) và dưới sự hỗ trợ Dự án 5 năm của Cơ Quan Phát Triển 

Quốc tế Hoa Kỳ (USAID, 2014-2018), trung tâm SEAMEO RETRAC Việt Nam đã tổ chức chương 

trình trao đổi quốc tế mang tên “Chương trình Hỗ Trợ Đại Học và Phát Triển Nguồn nhân lực 

(USWDP), Trao đổi Giảng viên cho Các trường Đại học của Afghanistan” cho 23 nhà lãnh đạo và 

quản lý giáo dục đến từ 3 trường đại học (Đại học Herat, Đại học Nangarhar và Đại học Balkh) 

của Afghanistan từ 23/06-6/7, 2018. 

Mục tiêu chính của chương trình nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo và quản lý giáo dục của các 

trường đại học của Afghanistan nâng cao năng lực trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục 

đại học, đặc biệt là công tác điều hành và quản trị các chương trình đào tạo bậc cao đẳng về các 

ngành quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế, v.v.. Song song với các buổi hội thảo, các đại biểu 

tham dự cũng có cơ hội đến tham quan và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều 

hành và quản trị giáo dục từ các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam như Đại học RMIT – 

Việt Nam và Cao đẳng Kỹ thuật Nghề Cao Thắng. Ngoài ra, học viên của chương trình cũng được 

tham gia giao lưu và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý 

Giáo dục Đại học trong Bối cảnh Toàn cầu hóa: Những Đổi mới và Bài học Kinh nghiệm” do 

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức vào ngày 5-6/7. 

Chương trình Hỗ trợ Đại học và Phát triển Nguồn nhân lực (USWDP), Trao đổi Giảng 

viên cho Các trường Đại học của Afghanistan, 23/6-6/7, 2018 
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Reaching the Unreached (Mang Giáo dục đến với Cộng đồng Khó khăn) thông qua 

Chương trình Tập huấn Trực tuyến Mở 

 
Năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC cùng với một số trung tâm SEAMEO và các trường đại học mở 

khác trong khu vực đã tham gia phiên họp về chương trình SEAMOOCs (SEAMEO Massive Open Online 

Courses – Chương trình Tập huấn Trực tuyến Mở dành cho Khu vực) được tổ chức tại Bali, Indonesia. 

SEAMOOCs được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ cho các nước trong khu vực có thể cung cấp các 

chương trình giáo dục có chất lượng và mọi người có thể truy cập được. Điều này đã được định hướng 

mạnh mẽ và rõ ràng hơn nhằm củng cố các chương trình tập huấn trực tuyến theo một hướng mới - 

mang giáo dục đến với những đối tượng và khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận.  
 

Thông qua sáng kiến về học trực tuyến, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã bắt đầu tổ chức chương trình 

tập huấn trực tuyến  vào tháng 6 và tháng 7 cho cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và quản lý giáo dục. 

Các khóa tập huấn trực tuyến được tổ chức miễn phí cho tất cả học viên tham gia và chỉ yêu cầu học viên 

có kết nối mạng ổn định, máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh, bộ tai nghe tốt và đăng ký trực 

tuyến đơn giản. 

Dưới đây là một số khóa tập huấn trực tuyến đã 

được tổ chức. 

1) Khóa tập huấn trực tuyến về Lãnh đạo và Quản 

lý Giáo dục, và Kỹ năng Thế kỷ 21 trong Giáo 

dục. 

a. Lãnh đạo giảng dạy trong thực hành 

b. Các thuộc tính thế kỷ 21 của các nhà lãnh 

đạo trường học 

2) Khóa Tập huấn Trực tuyến về Công nghệ Giảng 

dạy 

a. Làm thế nào để xây dựng một danh mục đầu 

tư giảng dạy trực tuyến 

b. Mở Mạng học tập và đào tạo cá nhân để tăng 

cường sự tham gia của sinh viên 

Tháng 8 này, chương trình học trực tuyến như thế 

này sẽ được tiếp tục và hướng đến đối tượng là 

giáo viên giáo dục phổ thông. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem thêm tại 

http://cyberlearning.vnseameo.org/ 

http://cyberlearning.vnseameo.org/
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Khoá tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ 

Thông tin trong Thiết kế Bài giảng Có hiệu 

quả”, 6-7/8/2018 

 

Từ ngày 6-7 tháng 8, 2018, SEAMEO RETRAC sẽ 

tổ chức khoá tập huấn chuyên đề về “Ứng dụng 

Công nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài giảng Có 

hiệu quả”. Đối tượng học viên bao gồm đội ngũ 

quản lý các phòng khoa và giảng viên đến từ 

khắp các học viện, đại học và cao đẳng trong 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. 

Các học viên sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu và thực 

hành những công cụ công nghệ thông tin hiện đại 

trong thiết kế và dạy các bài giảng trực tuyến, ví 

dụ như Mentimeter, Screenleap, Haikudeck, 

Powtoon và nhiều ứng dụng quan trọng khác.  

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Nâng cao sự Hài lòng của Giáo viên bậc Phổ thông trong 

Khu vực Đông Nam Á: Những Mô hình Tiên tiến và Giải pháp Đổi mới” 

 
Một Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Nâng cao sự Hài lòng của Giáo viên bậc Phổ thông trong Khu vực 

Đông Nam Á: Những Mô hình Tiên tiến và Giải pháp Đổi mới” sẽ được diễn ra vào 27/09/2018 tại 

SEAMEO RETRAC. Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các nhà giáo dục, nghiên cứu và những 

ai quan tâm chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn về các chính sách giáo dục đã và đang được thực 

hiện, đặc biệt là các chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng và động lực giảng dạy của giáo viên. 

Khoá tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm 

– Học phần 3”, 28-31/8/2018 

 

Khoá tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng Mềm – 

Học phần 3” sẽ diễn ra từ 28-31/8/2018 cho các 

đối tượng học viên bao gồm đội ngũ quản lý các 

phòng khoa và giảng viên đến từ khắp các học 

viện, đại học và cao đẳng trong thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tham gia 

khóa học, học viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, 

tiếp xúc và xử lý các vấn đề nổi bật trong giảng 

dạy kỹ năng mềm tại các trường như khả năng 

xử lý tình huống, khả năng lãnh đạo, tính sáng 

tạo và chủ động trong học tập và đưa ra quyết 

định, khả năng kiểm soát căng thẳng, và khả 

năng quản lý thời gian và tổ chức công việc. 

Ngoài ra khoá học còn là cơ hội cho các học viên 

tìm hiểu và tranh luận các phương thức dạy kỹ 

năng một cách hiệu quả cho các đối tượng học 

sinh sinh viên tại trường sở tại. 


