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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 19, Tháng 7- 9/2019 

 

 

Trong số này: 

Các hoạt động mới diễn ra: 

 Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng 
mềm – Học phần 3”, 14-17/05/2019  

 Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công 
nghệ Thông tin trong Thiết kế Bài 
giảng”, 30-31/05/2019   

 Báo cáo chuyên đề về “Chiến lược để 
Thực hiện Những Thay đổi Tích cực 
trong Giáo dục Đại học”, 21/06/2019  

 Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Giao tiếp 
và Phục vụ Chuyên nghiệp trong Môi 
trường Giáo dục”, 27-28/06/2019  

 Khóa Tập huấn chuyên đề trước Hội 
thảo về “Nâng cao Năng lực Lãnh đạo 
và Quản lý Giáo dục Đại học”, 
03/07/2019  

 Hội thảo Quốc tế về “Lãnh đạo và Quản 
lý Giáo dục Đại học: Lãnh đạo sự Thay 
đổi theo Xu hướng Toàn cầu", 04-
05/07/2019  

Sự kiện sắp diễn ra:  

 Khóa Tập huấn “Quản trị Nhân sự 
trong Giáo dục”, 30-31/07/2019   

 Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Đề 
xuất xin tài trợ cho các Dự án Nghiên 
cứu trong Giáo dục”, 22-23/08/2019  

 Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất 
lượng trong Giáo dục Đại học”, 29-
30/08/2019  

 Khoá Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng 
mềm – Học phần 1”, 17-20/09/2019   

 Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh 
đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô 
hình tiên tiến trong Khu vực Đông 
Nam Á”, 26/09/2019  

 

Vào ngày 14-17/05/2019, khóa tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng 

mềm - Học phần 3” đã được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO 

RETRAC với sự tham dự của 15 học viên là giảng viên kỹ năng 

mềm, cán bộ chuyên môn và cán bộ Đoàn – Hội tại các trường đại 

học và cao đẳng trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn chủ đề 

được giới thiệu trong khóa tập huấn bao gồm kỹ năng học tập chủ 

động, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời 

gian, và cuối cùng là kỹ năng kiểm soát sự căng thẳng. Trong vòng 

bốn ngày diễn ra khóa tập huấn, học viên đã được tiếp thu, học 

hỏi những kiến thức và kỹ năng giảng dạy kỹ năng mềm thông 

qua việc trải nghiệm nhiều hoạt động thảo luận, làm việc nhóm. 

Ngoài ra, học viên còn có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm 

giảng dạy kỹ năng mềm cùng với các đồng nghiệp.  

 

  

Khóa Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng mềm – Học phần 3”,  
14-17/05/2019  
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Vào 2 ngày 30-31/05/2019, SEAMEO RETRAC đã tổ 

chức Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Thiết 

kế Bài giảng” có sự tham gia của 12 giảng viên và cán 

bộ chuyên môn tại các trường đại học và cao đẳng 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận. 

 

 

 

  
Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin 
(CNTT) trong Thiết kế Bài giảng”, 30-31/05/2019  

 
 

 

 

Báo cáo chuyên đề về “Chiến lược để Thực hiện Những 
Thay đổi Tích cực trong Giáo dục Đại học”, 21/06/2019 

 

Vào ngày 21/06/2019, SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo 

cáo chuyên đề về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục mang tên 

“Chiến lược để Thực hiện Những Thay đổi Tích cực trong 

Giáo dục Đại học” với phần trình bày của ThS. Wayne Lee-

Ying từ trường Đại học Rockies tại Canada. Buổi báo cáo còn 

có sự tham dự đầy đủ của gần 40 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ 

quản lý và giảng viên của các trường, viện tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Tham dự buổi báo cáo, học viên đã có cơ hội chia sẻ 

ý kiến đồng thời trao đổi kinh nghiệm quý báu về những 

chiến lược phát triển mà các trường, viện ở Việt Nam đang 

thực hiện. 

 

Với mục đích nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong 

xây dựng và thiết kế bài giảng sinh động cũng như thu hút học sinh, nội dung tập huấn bao gồm các công cụ 

tiện ích như Mentimeter, Screenleap, Screencast-o-matic, Haikudeck and Powtoon.  

 

Các hoạt động mới diễn ra 
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Với mục tiêu cung cấp kiến thức và những 

kỹ năng thiết yếu cho học viên trong việc 

nâng cao hiệu quả giao tiếp và chất lượng 

phục vụ giảng viên và sinh viên, khóa tập 

huấn mang tên “Kỹ năng Giao tiếp và Phục 

vụ Chuyên nghiệp trong Môi trường Giáo 

dục” đã được tổ chức tại trung tâm 

SEAMEO RETRAC vào ngày 27-

28/06/2019. 
Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế 2019 về “Lãnh đạo và 

Quản lý Giáo dục Đại học: Lãnh đạo sự Thay đổi theo Xu 

hướng Toàn cầu”, SEAMEO RETRAC đã phối hợp cùng với 

Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia (BCCIE), trường 

Đại học Capilano và trường Đại học Rockies, Canada tổ chức 

khóa tập huấn chuyên đề trước Hội thảo với chủ đề “Nâng 

cao Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học” vào 

ngày 03/07/2019. 

Khóa tập huấn có sự tham gia đầy đủ của 35 đại biểu hiện 

đang công tác ở vị trí lãnh đạo và quản lý cấp trường và 

khoa thuộc nhiều trường đại học và cao đẳng khác nhau trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. 

Trong suốt các buổi tập huấn , các đại biểu tham dự đã có cơ 

hội cập nhật những quan điểm, chiến lược đổi mới về lãnh 

đạo và quản lý trong giáo dục đại học cũng như thảo luận về 

các vấn đề khác nhau mà các trường đại học và cao đẳng 

Việt Nam đang phải đối mặt. 

 

Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Giao tiếp và 
Phục vụ Chuyên nghiệp trong Môi trường 

Giáo dục”, 27-28/06/2019 
 

 

Khóa tập huấn đã có sự tham gia của 12 

học viên hiện đang công tác tại phòng/ 

ban có liên quan của các trường đại học 

và cao đẳng. Trong suốt khóa học, học 

viên đã được cung cấp những thông tin và 

kiến thức về cách hành xử phù hợp trong 

những tình huống giao tiếp cụ thể nhằm 

xây dựng mối quan hệ bền vững với đồng 

nghiệp và khách hàng trong và ngoài nhà 

trường.  

 

Khóa Tập huấn chuyên đề trước Hội thảo về “Nâng cao 
Năng lực Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học”, 

03/07/2019 
 

 

Các hoạt động mới diễn ra 
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Hội thảo Quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục Đại học: Lãnh đạo 
sự Thay đổi theo Xu hướng Toàn cầu", 04-05/07/2019  

 

 
Vào ngày 04-05/07/2019, 

SEAMEO RETRAC đã phối hợp 

cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc 

tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE) 

tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh 

đạo và Quản lý Giáo dục Đại học: 

Lãnh đạo sự Thay đổi theo Xu 

hướng Toàn cầu”, dưới sự tài trợ 

của trường Queens College – CUNY 

(Mỹ) và trường Đại học Capilano 

(Canada). Tham dự Hội thảo có sự 

hiện diện của các đại biểu đến từ 

Lãnh sự quán Canada, Indonesia 

và Thái Lan cùng với lãnh đạo của 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật 

Bản tại Việt Nam (The Japan 

Foundation Center for Cultural 

Exchange in Vietnam) và Qũy Phát 

triển Nguồn Nhân lực và Giáo dục  

Châu Á tại Singapore (The HEAD 

Foundation).  

 

 

 

 

 

Ngoài ra, Hội thảo năm nay có sự 

tham dự của 2 báo cáo viên chính 

là Cô Sherri Bell, Hiệu trưởng kiêm 

Giám đốc điều hành của trường 

Cao đẳng Camosun đồng thời là 

Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của 

BCCIE tại Canada và GS. Paul 

Dangerfield, Hiệu trưởng trường 

 

Đại học Capilano tại Canada cùng 

18 báo cáo viên đến từ nhiều quốc 

gia khác nhau trên thế giới. 

Trong 02 ngày diễn ra Hội thảo, 

gần 100 đại biểu tham dự đến từ 

các nước Canada, Hà Lan, 

Indonesia, Kazakhstan, Nhật Bản, 

Mỹ, Singapore, Thái Lan, Úc và Việt 

Nam, đã có cơ hội được lắng nghe 

và thảo luận về các chủ đề như sự 

tự chủ giáo dục đại học; quản lý 

chất lượng và kiểm định giáo dục 

đại học; nâng cao cơ hội việc làm 

của sinh viên mới tốt nghiệp và sự 

ảnh hưởng của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đối với giáo 

dục đại học. Một lần nữa, Hội thảo 

là diễn đàn quốc tế cho các nhà 

lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu viên 

và giảng viên của các trường trên 

toàn thế giới có cơ hội tham gia 

thảo luận và trao đổi ý kiến, quan 

điểm sáng tạo trong hoạt động 

lãnh đạo và quản lý giáo dục đại 

học. 

Các hoạt động mới diễn ra 
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Sự kiện sắp diễn ra 

 

  

Khóa Tập huấn “Quản trị Nhân sự trong Giáo 
dục”, 30-31/07/2019  

 

Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019, SEAMEO 

RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Quản trị Nhân 

sự trong Giáo dục” dành cho đội ngũ cán bộ quản lý 

hiện đang công tác tại các trường đại học và cao đẳng 

trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận. Tham dự khóa học, học viên sẽ có cơ hội được 

cập nhật những kiến thức liên quan đến quy dịnh 

pháp luật và thảo luận các bài học thực tiễn trong 

công tác quản trị nhân sự trong giáo dục đại học.  

Các nội dung tập huấn được giới thiệu trong khóa 

học bao gồm: Xây dựng Đội ngũ nhân sự, Quản trị 

nhân lực chuyên nghiệp theo Luật Lao động, Xây 

dựng Động lực và Truyền cảm hứng cho nhân viên, 

v.v. 

 

  

Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Viết Đề xuất xin tài 
trợ cho các Dự án Nghiên cứu trong Giáo dục”, 

22-23/08/2019  
 

Phối hợp cùng với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức 

(DAAD), SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa Tập huấn 

về “Kỹ năng Viết Đề xuất xin tài trợ cho các Dự án 

Nghiên cứu trong Giáo dục” vào ngày 22-

23/08/2019. Đối tượng tham gia bao gồm các cán 

bộ, giảng viên quan tâm đến lĩnh vực viết đề xuất xin 

tài trợ tại các trường đại học và cao đẳng tại Việt 

Nam, Lào và Campuchia. Khóa tập huấn được tổ chức 

nhằm mục đích giúp học viên tiếp thu những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết để viết một đề xuất xin tài 

trợ dự án hiệu quả và cập nhật những thông tin, cơ 

hội xin tài trợ từ các tổ chức quốc tế tại Đức. Ngoài 

ra, khóa tập huấn còn là cầu nối hỗ trợ học viên xây 

dựng mối quan hệ nhằm trao đổi kinh nghiệm và 

giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động thu thập dữ 

liệu. 
 

  

Khóa Tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong 
Giáo dục Đại học”, 29-30/08/2019 

 

Với mục đích hỗ trợ các trường, viện tại Việt Nam 

nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, trong 

2 ngày 29-30/09/2019, SEAMEO RETRAC dự định tổ 

chức khóa tập huấn về “Đảm bảo Chất lượng trong 

Giáo dục Đại học” dành cho lãnh đạo và cán bộ quản 

lý chuyên phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo 

chất lượng của các trường đại học và cao đẳng.  
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Sự kiện sắp diễn ra 

 

  

Khoá Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng mềm – Học 
phần 1”, 17-20/09/2019  

 

Đáp ứng nhu cầu của các trường, SEAMEO RETRAC 

sẽ tổ chức khóa tập huấn “Giảng dạy Kỹ năng mềm – 

Học phần 1” vào ngày 17-20/09/2019 với mục tiêu 

giúp cho học viên trang bị những kiến thức và kỹ 

năng thiết yếu trong việc giảng dạy kỹ năng mềm cho 

sinh viên. Khóa học chủ yếu dành cho đối tượng học 

viên là giảng viên bộ môn kỹ năng mềm, cán bộ phụ 

trách Đoàn – Hội sinh viên thuộc các trường đại học 

và cao đẳng tại Việt Nam. Bốn chủ đề sẽ được thảo 

luận tại khóa học bao gồm (1) kỹ năng thiết lập mục 

tiêu và làm việc nhóm, (2) kỹ năng giao tiếp hiệu 

quả, (3) kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, và (4) kỹ 

năng đàm phán.  

 

  

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong 
Khu vực Đông Nam Á”, 26/09/2019  

 

Vào ngày 26/09/2019, SEAMEO sẽ tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực thường niên mang tên “Lãnh 

đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á” tại Trung tâm. Diễn 

đàn sẽ được tổ chức cùng với phiên họp Hội đồng Quản trị thường niên lần thứ 22 của Trung tâm. 

Diễn đàn được xây dựng nhằm tạo cơ hội cho đại biểu tham dự được chia sẻ thông tin, trao đổi 

quan điểm sáng tạo và bài học thực tiễn về các chính sách lãnh đạo và quản lý giáo dục, các chiến 

lược đổi mới trong dạy và học, cũng như chương trình đào tạo và phát triển chuyên nghiệp cho các 

nhà lãnh đạo tương lai. Năm nay, Diễn đàn sẽ chào đón sự hiện diện của các Thành viên Hội đồng 

Quản trị từ các quốc gia Đông Nam Á, các nhà quản lý giáo dục, nghiên cứu viên và cán bộ chuyên 

môn từ các trường, viện tại Việt Nam.  

Để biết thêm thông tin về các khóa tập huấn 
sắp diễn ra, xin vui lòng liên hệ: 

 
Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm 
Ban Giáo dục, SEAMEO RETRAC 
Tel: (84 – 28) 3824 5618 (Ext: 126) 
Email: nthgam@vnseameo.org 
Facebook: DOE - Seameo Retrac 

 


