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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 20, Tháng 10- 12/2019 
 

 

Trong số này: 

Các hoạt động mới diễn ra: 

 Khóa Tập huấn “Quản trị Nhân sự trong 
Giáo dục”, ngày 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”, ngày 22-23/08/2019  

 Khóa Tập huấn về “Xây dựng Chiến lược và 
Triển khai Đảm bảo Chất lượng trong Giáo 
dục Đại học”, ngày 29-30/08/2019  

 Khoá Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng 
mềm – Học phần 2”, ngày 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”, ngày 
26/09/2019  

 Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn 
cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”, 
ngày 15-18/10/2019 

 Khóa tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ 
thông tin (CNTT) trong Quản lý Khóa học 
Trực tuyến”, ngày 29-30/10/2019 

 Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng 
mềm – Học phần 3”, ngày 12-15/11/2019 

 Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường 
Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo 
dục Đại học”, ngày 20-23/11/2019 

Sự kiện sắp diễn ra:  

 Khóa Tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên 
Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực 
Đông Nam Á”, ngày 9-12/12/2019 

 Khóa Tập huấn về “Kỹ năng Giao tiếp và 
Phục vụ Chuyên nghiệp trong Môi trường 
Giáo dục”, ngày 18-19/12/2019 

 Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ 
Thông tin (CNTT) trong Kiểm tra và Đánh 
giá Kết quả Học tập của Sinh viên”, ngày 
26-27/12/2019 

 

 

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

đã tổ chức khóa tập huấn về “Quản trị Nhân sự trong Giáo dục” 

cho 14 cán bộ quản lý hiện đang công tác tại các trường đại học 

và cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 

cận. Trong 2 ngày diễn ra khóa học, học viên đã được cập nhật 

những kiến thức liên quan đến quy định pháp luật và thảo luận 

các bài học thực tiễn trong công tác quản trị nhân sự trong giáo 

dục đại học.  

 

 

  

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

 
 

 

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. 
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Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Trao đổi Hàn 

lâm Đức (DAAD) – Trung tâm Thông tin tại TP.HCM và 

Trung tâm SEAMEO RETRAC, vào ngày 22-23/8/2019, 

SEAMEO RETRAC đã 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 với sự 

 

 

 

 

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

23/08/2019  
 

 

 

Khóa Tập huấn về “Xây dựng Chiến lược và Triển khai 
Đảm bảo Chất lượng trong Giáo dục Đại học”, ngày 29-

30/08/2019  
 

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

năng lực và hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng, trong 2 

ngày 29-30/09/2019, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập 

huấn về “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Đảm bảo Chất 

lượng trong Giáo dục Đại học” dành cho 10 lãnh đạo và cán 

bộ quản  

 

tham gia của 28 cán bộ nghiên cứu, giảng viên đến từ 19 trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam,  và 03 

chuyên viên từ Bộ Giáo dục của Campuchia.  

Với sự trình bày của PGS. TS. Trần Mạnh Hà – Hiệu phó Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, khóa tập huấn 

đã cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng 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 những kết nối, hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ 

lẫn nhau trong các hoạt động học thuật có liên quan. 

 

Các hoạt động mới diễn ra 

Bộ, quản lý phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng của các trường đại học và cao đẳng. 

Trong hai ngày diễn ra khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức và chiến lược liên quan đến các 

tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của MOET, AUN-QA, ABET, v.v. Ngoài ra, khóa tập huấn đã tạo cơ hội cho học 

viên thảo luận và thực hành thiết kế các kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng dài hạn và ngắn hạn phù 

hợp cho các tổ chức của họ. 
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Đáp ứng nhu cầu của các trường, viện, 

SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn 

“Giảng dạy Kỹ năng mềm – Học phần 2” vào 

ngày 17-20/09/2019 với mục tiêu giúp học 

viên trang bị những kiến thức và kỹ năng 

thiết yếu trong việc giảng dạy kỹ năng mềm 

cho sinh viên. 

Vào ngày 26/09/2019, SEAMEO đã 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 Phú Quốc, Việt Nam. Diễn đàn đã được tổ chức 

cùng với phiên họp Hội đồng Quản trị thường niên lần 

thứ 22 của Trung tâm. Năm nay, diễn đàn vinh dự chào 

đón sự hiện diện của 01 đại diện đến từ Ban thư ký 

SEAMEO, 05 thành viên hội đồng quản trị và 04 đại diện 

từ 08 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tại diễn đàn, 

các thành viên hội đồng quản trị và đại diện đến từ 07 

quốc gia đã chia sẻ những kinh nghiệm 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.  

 

 

Khoá Tập huấn về “Giảng dạy Kỹ năng 
mềm – Học phần 2”, ngày 17-20/09/2019   

 

 

Khóa tập huấn đã có sự tham gia của 12 

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, và các viện giáo dục 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”, 

ngày 26/09/2019  
 

 

Các hoạt động mới diễn ra 
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Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng 
đồng Bền vững”, ngày 15-18/10/2019  

 

 

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 

năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu 

vực của SEAMEO tại Việt Nam 

(SEAMEO RETRAC) đã tổ chức 

khóa tập huấn quốc tế với chủ đề 

“Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển 

Cộng đồng Bền vững” tại Trung 

tâm. 

 

 

 

 

Khóa tập huấn do Trung tâm 

SEAMEO RETRAC phối hợp tổ 

chức cùng Trung tâm khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương của 

UNESCO về Giáo dục cho Sự Hiểu 

biết Quốc tế (Asia-Pacific Centre 

of Education for International 

Understanding – APCEIU, Hàn 

Quốc). 

Khóa tập huấn đã cung cấp cho 

các đại biểu tham dự đến từ 

những nước thành viên của 

SEAMEO và các nước khu vực 

châu Á-Thái Bình Dương cơ hội 

để hiểu rõ hơn về các khái niệm 

và nguyên tắc của giáo dục toàn 

cầu cũng như trang bị cho đại 

biểu kiến thức và kỹ năng cần 

thiết về quyền công dân toàn cầu 

trong thời đại toàn cầu hóa. 

Đại biểu tham dự khóa tập huấn 

bao gồm 30 các cán bộ quản lý và 

chuyên viên hiện đang công tác 

trong nhiều lĩnh vực như giáo 

dục công dân toàn cầu, phát triển 

bền vững, phát triển cộng đồng 

và nhiều lĩnh vực liên quan khác, 

trực thuộc các cơ quan Chính phủ 

của các nước trong khu vực Đông  

Nam Á. 

 

Các hoạt động mới diễn ra 
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Trong suốt khóa học, học viên 

đã được trang bị những kiến 

thức và kỹ năng thiết yếu trong 

việc giảng dạy kỹ năng mềm 

cho sinh viên tại trường. Bốn 

chủ đề thảo luận bao gồm (1) 

kỹ năng lãnh đạo, (2) kỹ năng 

học tập chủ động, (3) kỹ năng 

tổ chức công việc và quản lý 

thời gian, và (4) kỹ năng kiểm 

soát căng thẳng. 

 

Các hoạt động mới diễn ra 

 

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các 

ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc 

quản lý các nền tảng học tập trực tuyến, Trung tâm 

SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng 

dụng CNTT trong Quản lý Khóa học Trực tuyến” từ 

ngày 29 đến ngày 30/10/2019 dành cho 31 cán bộ 

quản lý học vụ, quản lý chương trình đào tạo trực tuyến và giảng viên của các trường đại học và cao 

đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.  

Khóa tập huấn đã tạo cơ hội cho học viên làm quen và ứng dụng các công cụ CNTT trực tuyến sẵn có 

như Edmodo, Moodle, Canvas, v.v. trong việc quản lý khóa học trực tuyến. 

 

Khóa Tập huấn về “Huấn luyện 
Kỹ năng mềm – Học phần 3”, 

ngày 12-15/11/2019  
 

 
Vào ngày 12-15/11/2019, khóa 

tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng 

Mềm – Học phần 3” sẽ diễn ra tại 

Trung tâm SEAMEO RETRAC. Học 

viên của khóa tập huấn bao gồm 

các giảng viên giảng dạy kỹ năng 

mềm, cán bộ phụ trách sinh viên-

học sinh, Đoàn Thanh niên tại các 

trường đại học, cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp trong thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

thành lân cận. 

 

Khóa tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin 
(CNTT) trong Quản lý Khóa học Trực tuyến”,  

ngày 29-30/10/2019  
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Các hoạt động mới diễn ra 

  

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và 
Quản lý trong Giáo dục Đại học”, ngày 20-23/11/2019  

 

 
Vào ngày 20-23/11/2019, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa 

tập huấn quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các 

cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Việt 

Nam, Lào, Myanma và Campuchia với chủ đề “Tăng cường Năng 

lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”.  

Khóa tập huấn đã diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC - 35 

Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp. HCM nhằm mục đích giúp học viên nâng 

cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang 

bị cho các cán bộ lãnh đạo kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn 

trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Các chủ đề được 

thảo luận trong khóa đào tạo sẽ bao gồm (1) đổi mới trong công 

tác lãnh đạo giáo dục: sự ảnh hưởng, trao quyền và tham gia để 

thành công, (2) quản lý chiến lược và trách nhiệm trong giáo 

dục đại học, (3) chiến lược truyền cảm hứng cho sự thay đổi 

tích cực trong giáo dục đại học, và (4) công tác xây dựng và phát 

triển đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học. Khoá tập huấn 

là một trong những hoạt động thuộc sứ mệnh chiến lược do 

Trung tâm thực hiện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông  

Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, 

Myanma và Việt Nam, trong việc 

tăng cường năng lực lãnh đạo và 

quản lý giáo dục cho các trường, 

viện có liên quan. Năm nay, khóa 

tập huấn kết hợp nhiều phương 

pháp giảng dạy sinh động như 

thuyết trình, thảo luận, hoạt động 

nhóm, trình bày với sự tham gia 

giảng dạy của các giảng viên có 

kinh nghiệm trong và ngoài nước.  

Trong chương trình tập huấn, học 

viên cũng có cơ hội đến tham quan, 

tìm hiểu về kinh nghiệm thực tế 

trong công tác lãnh đạo và quản lý 

giáo dục tại Trường Đại học Quốc tế 

- Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.  
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Khóa Tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến 
của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”,  

ngày 9-12/12/2019 
 

Từ ngày 9-12 tháng 12 năm 2019, SEAMEO RETRAC, 

trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Khu vực về 

Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO 

INNOTECH), sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Bồi dưỡng 

Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực 

Đông Nam Á” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Đối tượng học viên sẽ bao gồm 30 giảng viên, giáo 

viên thuộc nhiều khoa, ngành khác nhau tại các 

trường đại học, cơ sở giáo dục ở Việt Nam.  

 

  

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

ngày 18-19/12/2019 
 

 

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, trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ 

tổ chức khóa tập huấn mang tên “Kỹ năng Giao 

tiếp và Phục vụ Chuyên nghiệp trong Môi trường 

Giáo dục” vào ngày 18-19/12/2019 dành cho học 

viên hiện đang công tác tại phòng/ ban có liên 

quan của các trường đại học và cao đẳng. Trong 

khóa học, học viên sẽ 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.  

 

 

Học viên sẽ được tài trợ học phí và chi phí có 

liên quan để tham gia khóa học từ Trung tâm 

SEAMEO INNOTECH và SEAMEO RETRAC.  

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trang bị 

những kiến thức cần thiết của giáo viên thế kỷ 

21; đồng thời, có cơ hội để phát triển và nâng 

cao kỹ năng quan trọng khi giảng dạy các khóa 

học trực tuyến. 
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Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông 
tin (CNTT) trong Kiểm tra và Đánh giá Kết quả 
Học tập của Sinh viên”, ngày 26-27/12/2019 

 

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các 

ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc 

xây dựng bài kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh 

viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa 

tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh 

giá Kết quả Học tập của Sinh viên” từ ngày 26 đến 

ngày 27/12/2019. Học viên của khóa tập huấn bao 

gồm cán bộ quản lý học vụ, và giảng viên của các 

trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh thành lân cận. Mục đích của khóa 

tập huấn nhằm tạo cơ hội cho học viên làm quen và 

ứng dụng các công cụ CNTT trực tuyến sẵn có như 

Quizalize, Socrative, Edulastic, Google Classroom 

Question  

 

 

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

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

 

 

 
BẢN TIN 

 

Số. 20  

Tháng 10 – 12, 

2019 

Tools, ForAllRubric, v.v. trong việc thiết kế bài 

kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên, xây 

dựng bài tập tương tác, và thang biểu cùng các 

tiêu chí đánh giá sinh viên. 


