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TRONG SỐ NÀY
SỰ KIỆN

Lễ Công bố và Trao Quyết định về Công tác 
Cán bộ của Trung tâm

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”

Hội thảo Quốc tế về Nghiên cứu và Giảng 
dạy tiếng Anh “Giảng dạy tiếng Anh trong 
Thời đại Toàn cầu hóa 4.0: Những Thách 
thức và Sự cải tiến trong Giảng dạy”

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 23 của 
Trung tâm SEAMEO RETRAC

Khóa tiếng Anh Giao tiếp dành cho Người 
làm Công tác Xã hội.

Khóa tập huấn với Chủ đề “Tăng cường Giáo 
dục Công dân Toàn cầu trong Giáo dục Đại 
học vì Sự phát triển Bền vững”

Họp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc 
gia và Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Tiền Giang

Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong 
Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp 
Nội dung Đa phương tiện”

Khóa tập huấn Quốc tế Trực tuyến “Tăng 
cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong 
Giáo dục Đại học”

Khai giảng Khóa 19 Chương trình Đào tạo 
Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng liên kết với 
Đại học Curtin, Úc

Dedicated to Excellence in Education

Phát biểu tại buổi lễ, thay 
mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng 
Nguyễn Văn Phúc đã phát 
biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ 
cho Ban Giám đốc Trung 
tâm cùng phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị trực thuộc Bộ, 

các trường CĐ-ĐH và đối tác 
trong và ngoài nước để tiếp 
tục đưa Trung tâm SEAMEO 
RETRAC trở thành một đơn vị 
vững mạnh toàn diện, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ với 
cộng đồng. Việc kiện toàn bộ 

máy lãnh đạo đánh dấu một 
giai đoạn phát triển mới để 
Trung tâm tiếp tục theo đuổi 
tầm nhìn và sứ mệnh được 
giao.

Lễ Công bố và Trao Quyết định về 
Công tác Cán bộ của Trung tâm 

Ngày 12/12/2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ 
nhiệm về công tác cán bộ của Trung tâm. Tham 
dự buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Ông Nguyễn Văn Phúc, 
Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Ông Nguyễn Viết Lộc cùng đoàn công 
tác từ Bộ GD-ĐT. Về phía Thường vụ Đảng và 
Khối ĐH-CĐ Tp.HCM có Ông Phạm Văn Dũng, 
đại diện Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Bà Nguyễn Thị Là, Phó Bí 
thư Thường trực, Đảng ủy Khối đại học - cao 
đẳng thành phố Hồ Chí Minh cùng tập thể cán 
bộ viên chức Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã 
trao quyết định tái bổ nhiệm TS. Hồ Thanh Mỹ 
Phương tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung 
tâm nhiệm kỳ 2020-2023 và bổ nhiệm mới hai 
Phó Giám đốc là bà Lê Thị Thùy Dương và ông 
Nguyễn Tấn Hùng.

Các bài báo cáo và thảo luận 
nhóm của đại biểu tại Hội thảo 
tập trung vào các vấn đề quan 
trọng như: những cơ hội, thách 
thức và giải pháp trong việc dạy 
và học tiếng Anh thời đại công 
nghiệp 4.0; tạo động lực cho học 
viên qua các bài học trực tuyến; 
phát triển kỹ năng thế kỷ 21; sử 
dụng công nghệ thông tin trong 
thiết kế bài dạy; dạy học ngôn 
ngữ theo nhiệm vụ (task-based 
language teaching); tích hợp 
mạng xã hội vào dạy học ngôn 
ngữ; sử dụng hệ thống quản lý 
học tập (Learning Management 
System); thiết kế và giảng dạy 
bài học theo cách tiếp cận tích 
hợp nội dung và ngôn ngữ 
(CLIL); thiết kế và triển khai các 
hoạt động giao tiếp để phát 
triển năng lực của người học. 

Hội thảo có sự tham dự của gần 
60 chuyên viên và giáo viên 
tiếng Anh từ các tỉnh/thành 

phía Nam cùng 10 chuyên gia 
tiếng Anh trong nước và quốc 
tế.

1

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”

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại 
Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức thành 
công 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” trong 02 ngày 03-04/12/2020. Đây là dự 
án do Trung tâm SEAMEO RETRAC đề xuất và 
được Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ 
Chí Minh tài trợ trong khuôn khổ các hoạt động 
kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt – Mỹ.

Tại Hội thảo, ông Jerrold Frank, Giám đốc Văn 
phòng Tiếng Anh khu vực của Lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại Hà Nội đã cung cấp nhiều thông 
tin về các chương trình hỗ trợ dạy và học tiếng 
Anh của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam.
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Hội thảo Quốc tế về 
Nghiên cứu và Giảng 
dạy tiếng Anh “Giảng 
dạy tiếng Anh trong 
Thời đại Toàn cầu hóa 
4.0: Những Thách thức 
và Sự cải tiến trong 
Giảng dạy”

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 Curtin, Úc 
tổ chức hội thảo quốc tế về 
nghiên cứu và giảng dạy tiếng 
Anh với chủ đề “Giảng dạy tiếng 
Anh trong Thời đại Toàn cầu 
hóa 4.0: Những Thách thức và 
Sự cải tiến trong Giảng dạy” 

(English Language Teaching 
in the Era of Globalization 4.0: 
Embracing the Challenges and 
Innovations)
Gần 1000 đại biểu và báo cáo 
viên đã tham dự diễn đàn trực 
tuyến với 13 bài báo cáo của các 
nhà nghiên cứu, giảng viên và 
các học giả nổi tiếng về các chủ 
đề như phương pháp giảng dạy 
các kỹ năng tiếng Anh trong 
thời đại mới; phương pháp tích 
hợp ngôn ngữ và nội dung; kỹ 
thuật số trong giảng dạy tiếng 
Anh; và pháp triển chuyên môn 
của giáo viên trong giảng dạy 
tiếng Anh.
Hội thảo là diễn đàn chia sẻ 
và thảo luận về những kết quả 
nghiên cứu, những kinh nghiệm, 
và những 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. 
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 đào 
tạo khu vực của SEAMEO tại 
Việt Nam, 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 và mở rộng quan hệ hợp 
tác với các nước trong khu vực 
và quốc tế trong lĩnh vực giảng 
dạy ngoại ngữ.

Dedicated to Excellence in Education

Khóa tiếng Anh Giao 
tiếp 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 
khai giảng Khóa tiếng Anh giao 
tiếp dành cho người làm công 
tác xã hội vào ngày 05/01/2021 
tại Trung tâm Hoa kỳ thuộc 
Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, thành 
phố Hồ Chí Minh.

Khóa học nhằm giúp 30 học 
viên nâng cao kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh 
tự tin hơn khi làm việc với các 

đối tác trong các lĩnh vực. Khóa 
học cũng giúp học viên nắm 
được các kỹ thuật viết, diễn

đạt văn phong cô đọng và xúc 
tích. Ngoài ra, học viên có cơ 
hội củng cố thêm các kỹ năng 
cần thiết cho công việc như kỹ 

năng trình bày, kỹ năng giao 
tiếp xã hội và kỹ năng thảo 
luận nhóm. Khóa học diễn ra 
từ ngày 05/01/2021 đến ngày 

08/06/2021 với 180 giờ học 
trực tiếp kết hợp trực tuyến và 
4 giờ tham quan học tập thực 
tế.

Phiên họp Hội đồng 
Quản trị lần thứ 23 của 
Trung tâm SEAMEO 
RETRAC

Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã tổ chức phiên họp Hội đồng 
Quản trị lần thứ 23 từ ngày 01-
02/10/2020. Phiên họp được tổ 
chức trực tuyến do sự ảnh hưởng 
của đại dịch COVID-19. Tham dự 
phiên họp gồm có Giám đốc Ban 
Thư ký tổ chức SEAMEO, thành 
viên hội đồng quản trị đến từ 09 
quốc gia thành viên của tổ chức 
SEAMEO và đại diện của các đối 
tác quốc tế. Mục đích của phiên 
họp nhằm đánh giá kết quả 
hoạt động của Trung tâm trong 
năm vừa qua đồng thời tiếp thu 
những ý kiến đóng góp từ các 
thành viên trong Hội đồng cho 
kế hoạch hoạt động của năm 
tiếp theo. Trong chương trình 
nghị sự, Trung tâm SEAMEO 
RETRAC đã trình bày bản thảo 
Kế hoạch Phát triển Chiến lược 
5 năm giai đoạn 2021-2026 và 
đồng thời tiếp nhận các ý kiến 
để chỉnh sửa trước khi trình lên 
Hội đồng Tổ chức SEAMEO để 
phê duyệt và đưa vào thực hiện.

Cũng trong dịp này, 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 Đông 
Nam Á” được tổ chức song song 
với phiên họp nhằm tạo cơ hội 
cho các đại biểu trao đổi thông 
tin, kinh nghiệm và thảo luận 
quan điểm. 07 bài phát biểu 
từ các quốc gia đã được các 
thành viên Hội đồng quản trị và 
đại diện từ UNESCO Bangkok 

và Hội đồng Giáo dục quốc tế 
British Columbia (BCCIE) chia 
sẻ tại Diễn đàn. Thông qua 
các trình duyệt Zoom và kênh 
YouTube, diễn đàn đã thu hút 
hơn 200 đại biểu từ các quốc 
gia trên thế giới và Việt Nam 
tham dự. Đây cũng là cơ hội để 
các đại biểu có thể tương tác 
trực tiếp, thảo luận và hiểu rõ 
thêm các vấn đề được trình bày 
trong bài báo cáo từ các nước.
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Họp với Ban quản lý Đề 
án Ngoại ngữ Quốc gia 
và Ban giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Tiền 
Giang

Vào ngày 22/11/2020, Ban 
quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc 
gia đã có buổi làm việc với Ban 
giám đốc Trung tâm SEAMEO 
RETRAC và Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Tiền Giang về việc rà 
soát và đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo 
viên tiếng Anh phổ thông của Đề 
án NNQG năm 2020. Sau buổi 
làm việc, đoàn đến thăm các 
lớp bồi dưỡng đang triển khai 
tại tỉnh Tiền Giang và phỏng vấn 
học viên cũng như giảng viên 
để tìm hiểu thêm về công tác 

tổ chức và việc vận dụng những 
kiến thức và kỹ năng được bồi 
dưỡng trong khóa học của học 

viên trong công tác giảng dạy 
tại địa phương.

Khóa tập huấn về “Ứng 
dụng CNTT trong Giảng 
dạy Ngoại ngữ Thông 
qua Tích hợp Nội dung 
Đa phương tiện”

Với mục đích trang bị cho học 
viên kiến thức và những kỹ 
năng hữu ích trong việc ứng 
dụng các công cụ CNTT trong 
việc dạy học ngoại ngữ, khóa 
tập huấn về “Ứng dụng CNTT 
trong Giảng dạy Ngoại ngữ 
Thông qua Tích hợp Nội dung 
Đa phương tiện” đã được tổ 
chức tại SEAMEO RETRAC vào 
hai ngày 29-30/09/2020.
Tham gia khóa học bao gồm 15 
giảng viên, cán bộ chuyên môn 
của các khoa ngoại ngữ thuộc 
các trường đại học, cao đẳng 
và giáo viên từ các trung tâm 
ngoại ngữ trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân 
cận. 

Trong ngày đầu tiên của khóa 
học, học viên đã được giới thiệu 
về các ứng dụng CNTT và các 
công cụ bổ trợ để xây dựng tài 
liệu giảng dạy kết hợp với nội 
dung đa phương tiện bằng cách 
thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, âm 

thanh và video. Ngoài ra, trong 
ngày học thứ hai, học viên đã 
tìm hiểu và thực hành các ứng 
dụng CNTT trong việc tạo trò 
chơi, câu đố và bài kiểm tra để 
đánh giá mức độ hiểu biết của 
sinh viên trong suốt bài giảng.

Khóa tập huấn với Chủ 
đề “Tăng cường Giáo 
dục Công dân Toàn cầu 
trong Giáo dục Đại học 
vì Sự phát triển Bền 
vững”

Từ ngày 20-23/10/2020, Trung 
tâm Đào tạo Khu vực của 
SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO 
RETRAC) đã tổ chức khóa tập 
huấn với chủ đề “Tăng cường 
Giáo dục Công dân Toàn cầu 
trong Giáo dục đại học vì Sự 
phát triển Bền vững” tại Trung 
tâm - 35, Lê Thánh Tôn, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Khóa tập huấn do Trung tâm 
SEAMEO RETRAC tổ chức dưới 
sự tài trợ của 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 nhằm mục đích giúp đại 
biểu tham dự hiểu rõ hơn về 
khái niệm, đặc điểm cơ bản của 
Giáo dục Công dân Toàn cầu 
(GCED); đồng thời, tạo cơ hội 
cho các đại biểu tham dự thảo 
luận để chia sẻ kinh nghiệm về 
việc áp dụng GCED vào trong 
chương trình giảng dạy và các 
hoạt động có liên quan của 
trường. Bốn chủ đề chính được 
giới thiệu trong từng ngày của 
khóa tập huấn bao gồm: 

(1) Giới thiệu về GCED; 

(2) Bối cảnh giảng dạy GCED 
trong khu vực và tại Việt Nam; 

(3) GCED trong giáo dục đại 
học: những thách thức và chiến 
lược

(4) Cách tiếp cận và phương 

pháp giảng dạy đổi mới của 
GCED trong giáo dục đại học.  
Khóa tập huấn có sự tham dự 
của 40 đại biểu là lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, giảng viên, cánbộ 
chuyên môn từ các trường đại 
học, cao đẳng và cơ sở giáo 
dục khác nhau tại Việt Nam.

Sau bốn ngày tập huấn tại 
lớp, học viên đã bước vào giai 
đoạn trực tuyến tiến hành trong 
vòng ba ngày 24-28/10/2020. 
Tham gia trang học tập trực 
tuyến của Trung tâm, đại biểu 
tham dự được truy cập miễn 
phí tài liệu giảng dạy đã được 
biên soạn, thảo luận các vấn đề 
liên quan đến chủ đề GCED và 
viết kế hoạch hành động liên 
quan đến việc áp dụng kiến 
thức cũng như những kỹ năng 
đã được học vào trong chương 
trình giảng dạy tại trường.
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SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA 
26-28/01/2021
Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương 
tiện”

05/02/2021
Hội nghị Cán bộ Viên chức người lao động Trung tâm SEAMEO RETRAC

24-26/03/2021
Khóa tập huấn Trực tuyến về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý Khóa học”

04-13/03/2021
Tập huấn và Chia sẻ Thông tin về “Hệ thống Giáo dục Đại học tại Hoa Kỳ”

Khóa tập huấn Quốc tế 
Trực tuyến “Tăng cường 
Năng lực Lãnh đạo và 
Quản lý trong Giáo dục 
Đại học”

Từ ngày 01-11/12/2020, Trung 
tâm SEAMEO RETRAC đã tổ 
chức khóa tập huấn trực tuyến 
quốc tế về lãnh đạo và quản lý 
giáo dục dành cho 33 cán bộ 
lãnh đạo tại các trường đại học 
và cao đẳng của Campuchia, 
Lào, Myanmar và Việt Nam 
với chủ đề “Tăng cường Năng 
lực Lãnh đạo và Quản lý trong 
Giáo dục Đại học”. Khóa tập 
huấn 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 tập huấn 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 kế hoạch và phát 
triển nhân lực trong giáo dục 
đại học

(3) chiến lược truyền cảm hứng 
cho sự thay đổi tích cực trong 
giáo dục đại học

(4) đánh giá chương trình 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, Myanmar 
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 được 
tổ chức trực tuyến trên Zoom 

và trên trang học tập trực 
tuyến của Trung tâm. Trong giai 
đoạn 1 từ ngày 01-04/12/2020, 
học viên sẽ tham gia tham gia 

chuỗi bài giảng trên nền tảng 
Zoom trong vòng 4 ngày dưới 
sự hướng dẫn của TS. Anita C. 
Oblina, Chuyên viên giáo dục 
cấp cao của SEAMEO RETRAC, 
Việt Nam và TS. Chris Bottrill, 
Giám đốc quốc tế của Trường 
Đại học Capilano, Canada. 

Trong giai đoạn 2 từ ngày 07-
11/12/2020, học viên truy cập 
trang học tập trực tuyến của 
SEAMEO RETRAC để nhận tài 
liệu hướng dẫn, trả lời các câu 
hỏi thảo luận trên diễn đàn và 
hoàn thành bài tập cuối khóa. 
Sau khi tham gia và hoàn thành 
các yêu cầu của khóa học, học 
viên sẽ nhận được Chứng nhận 
hoàn thành khóa học.

Khai giảng Khóa 19 
Chương trình Đào tạo 
Thạc sĩ Ngôn ngữ học 
Ứng dụng liên kết với 
Đại học Curtin, Úc

Ngày 09/11/2020, Trung tâm 
SEAMEO RETRAC liên kết với 
Trường Đại học Curtin, Úc, khai 
giảng Khóa 19 của chương 
trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ Ứng 
dụng (Master of Arts in Applied 
Linguistics) cho 35 giáo viên 
tiếng Anh đến từ các tỉnh thành 
ở Việt Nam. 

Đợt học tập trung đầu tiên của 
Khóa 19 kéo dài từ ngày 09-
12/11/2020. Ba đợt học tiếp theo 
sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 
03, 07 và 11 năm 2021.  Đợt tập 
trung lần 4 của Khóa 18 với 27 

học viên cũng đã diễn ngay sau 
với đợt học đầu của Khóa 19 từ 
ngày 16-19/11/2020. Các học 
viên của khóa này dự kiến sẽ 
tốt nghiệp vào tháng 8/2021. 

Đây là một chương trình liên kết 
đào tạo rất hiệu quả, góp phần 
nâng cao trình độ chuyên môn 
cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh 
ở Việt Nam và trong khu vực.
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