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TRONG SỐ NÀY
SỰ KIỆN

Lớp tiếng Anh Dành cho Người làm Công tác Xã 
hội

Khóa Tập huấn “Xây dựng Chiến lược và Triển khai 
Hoạt động Đảm bảo Chất lượng”

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

Hội thảo “Giải mã Kỹ năng Đọc trong Kỳ thi IELTS” 
và “Tìm hiểu về các Từ vựng Học thuật Hữu dụng 
cho Phần thi Nói và Viết của Kỳ thi IELTS”

Khóa Tập huấn “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học 
phần 1”

Buổi Tọa đàm Dành cho Phụ huynh về “Lộ trình 
Học tiếng Anh tại Trung tâm SEAMEO RETRAC”

Chương trình Khám phá Mùa hè (Summer 
Discovery) 2020

Dedicated to Excellence in Education

Lớp tiếng Anh Dành cho Người 
làm Công tác Xã hội 

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với 
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức lớp “Tiếng Anh Dành cho 
Người làm Công tác Xã hội” từ 13/11/2019 
đến 29/07/2020. Đây là chương trình học 
bổng dành cho các cá nhân từ các tổ chức 
xã hội đang hoạt động để tăng cường bình 
đẳng giới và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của trẻ em, người khuyết tật, người 
nghèo v.v.

Chương trình được thiết kế với mục tiêu 
giúp người học tự tin khi giao tiếp với các 
đối tác nước ngoài, giúp họ có vốn từ vựng 
phong phú về các chủ đề khác nhau nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác xã hội và phục 
vụ cộng đồng.

Khóa Tập huấn “Xây 
dựng Chiến lược và 
Triển khai Hoạt động 
Đảm bảo Chất lượng”

Với mục đích hỗ trợ các trường, 
viện tại Việt Nam nâng cao hiệu 
quả công tác đảm bảo chất lượng 
tại trường, SEAMEO RETRAC đã tổ 
chức khóa tập huấn về “Xây dựng 
Chiến lược và Triển khai Hoạt động 
Đảm bảo Chất lượng” vào ngày 
24-25/06/2020. 

Khóa tập huấn có sự tham gia 
của 18 học viên, hiện đang là 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 tại Tp. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận.

Tham gia khóa học, học viên đã 
được cung cấp những thông tin 
về các hoạt động đánh giá cấp 
chương trình đào tạo theo chuẩn 
của Bộ GD& ĐT, AUN-QA, ABET; 
các hoạt động đánh giá cấp cơ sở 
giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ 

GD&ĐT. Ngoài ra, học viên còn có 
cơ hội thực hành xây dựng các kế 
hoạch dài hạn và ngắn hạn phù 
hợp cho từng giai đoạn liên quan 
đến đảm bảo chất lượng cho đơn 
vị mình.

Ngày 24/08/2020, Trung tâm đã 
tổ chức lễ bế giảng và cấp chứng 
nhận cho 21 học viên đủ điều kiện 
hoàn thành khóa học. TS. Hồ Thanh 
Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm 

đã tham dự và chúc mừng các 
học viên hoàn thành chương trình 
học bổng ý nghĩa này. Cũng nhân 
dịp này, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương 
đã gửi lời cảm ơn chân thành đến 

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí 
Minh và Trung tâm Hoa Kỳ đã tài 
trợ cho chương trình và phối hợp 
cùng Trung tâm SEAMEO RETRAC 
tổ chức khóa học.

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

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” vào 20-
21/08/2020 dành cho 08 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 Byndr 
LMS, CourseSites, MyICourse, 

Canvas, và ZoomLearn, v.v. trong 
việc quản lý khóa học trực tuyến. 
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Khóa Tập huấn “Huấn 
luyện Kỹ năng mềm – 
Học phần 1”

SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
khóa tập huấn về “Huấn luyện Kỹ 
năng mềm – Học phần 1” vào 28-
31/07/2020 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. Ngoài ra, khoá tập huấn còn 
là cơ hội cho học viên tìm hiểu và 
thảo luận các phương pháp huấn 
luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. 

Khóa tập huấn có sự tham gia 
của 10 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.

Hội thảo “Giải mã Kỹ 
năng Đọc trong Kỳ thi 
IELTS” và “Tìm hiểu về 
các Từ vựng Học thuật 
Hữu dụng cho Phần thi 
Nói và Viết của Kỳ thi 
IELTS”

Vào ngày 7/8/2020 và 6/9/2020, 
Trung tâm SEAMEO RETRAC đã lần 
lượt tổ chức hai hội thảo dành cho 
Học viên các lớp Anh văn Người lớn 
của Trung tâm cũng như những ai 
đã, đang, và có dự định tham gia 
vào kỳ thi IELTS. Hai buổi hội thảo 
này được tổ chức nhằm giúp các 
bạn tìm hiểu về kỳ thi IELTS cũng 
như hệ thống hóa các kiến thức, kỹ 
năng cần thiết khi làm bài để đạt 
kết quả tốt hơn. 

Tại buổi chia sẻ, học viên đã có cơ 
hội luyện tập nhiều hơn ba kỹ năng 
này, đồng thời mang về những mẹo 
làm bài cũng như 100+ từ vựng học 

thuật hữu ích giúp các bạn tự tin 
hơn khi đến với kì thi IELTS.
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Chương trình Khám 
phá Mùa hè (Summer 
Discovery) 2020

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã 
tổ chức thành công Chương trình 
Khám phá mùa hè 2020 từ 20/07 
– 14/8/2020 cho 130 em học sinh. 
Khóa học đặc biệt kéo dài bốn 
tuần này được thiết kế phù hợp 
cho học sinh từ 07 đến 15 tuổi. Khóa 
học giúp các em học sinh vừa phát 
triển các kĩ năng tiếng Anh, vừa 
cung cấp kiến thức về các chủ đề 
bổ ích như Khám phá các quốc gia 
trên thế giới, Khám phá thiên nhiên, 
vũ trụ và các kĩ năng sống. 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, 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 học hỏi 
các kiến thức thực tế xã hội thông 
qua các hoạt động ngoài trời. 

Buổi Tọa đàm Dành 
cho Phụ huynh về “Lộ 
trình Học tiếng Anh tại 
Trung tâm SEAMEO 
RETRAC”

Vào ngày 05/07/2020, Chương 
trình Anh văn Thiếu nhi Trung tâm 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi 
tọa đàm “Lộ trình học tiếng Anh tại 
Trung tâm SEAMEO RETRAC” với 
sự tham gia đông đảo của gần 150 
phụ huynh có con em đang theo 
học tại trung tâm. Ngoài mục đích 
giúp phụ huynh học sinh (PHHS) 
hiểu rõ hơn về hệ thống các chứng 
chỉ tiếng Anh Cambridge (Starters, 
Movers, Flyers, KET, PET, IELTS, 
…) và gợi ý cho các bậc cha mẹ 

khoảng thời gian phù hợp để giúp 
các bé chuẩn bị ôn tập cho các kì 
thi lấy chứng chỉ quốc tế, buổi tọa 
đàm còn giới thiệu một lộ trình học 
tiếng Anh xuyên suốt từ giai đoạn 

làm quen ở bậc mẫu giáo đến giai 
đoạn nâng cao ở bậc Đại học để 
PHHS có thể lựa chọn cho con em 
mình.



65

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
11 - 25/09/2020
Khai giảng các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Năng lực Tiếng Anh của Đề án Ngoại 
ngữ Quốc gia cho Giáo viên Tiếng Anh tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Tiền Giang

29-30/09/2020
Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ thông qua Tích hợp Nội dung 
Đa phương tiện”

01/10/2020
Diễn đàn Giáo dục Trực tuyến Khu vực về “Các Giải pháp Đổi mới nhằm Đạt được Chất lượng, 
Công bằng, và Hòa nhập trong Giáo dục Động Nam Á”

20-23/10/2020
Khóa Tập huấn Quốc tế về “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững”

09/11/2020
Khóa 19 Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Học Ứng dụng

17-18/11/2020
Khóa Tập huấn “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng”

24-27/11/2020
Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 3”

27/11/2020
Hội thảo Quốc tế Trực tuyến về Giảng dạy tiếng Anh 

03-04/12/2020
Hội thảo quốc tế “Nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh thời đại công nghiệp 4.0 
cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam”

15/12/2020
Diễn dàn Phụ Huynh học viên Chương trình Anh văn Thiếu nhi

20/12/2020
Hội thảo cho học viên: “Phát triển các Chiến thuật Đạt Điểm cao IELTS”

22-23/12/2020 
Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Kiểm tra và Đánh giá Kết quả 
Học tập của Sinh viên”
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