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TRONG SỐ NÀY
SỰ KIỆN

Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ thông 
qua tích hợp nội dung đa phương tiện”

Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh” 
cho cán bộ viên chức Đại học Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh 

Bài báo khoa học về “Sự hài lòng của giáo viên 
khu vực Đông Nam Á: Những vấn đề chính và 
khuyến nghị chính sách”

Hội nghị trực tuyến về mạng lưới nghiên 
cứu chính sách của các Trung tâm SEAMEO 
(SEAMEO CPRN) và Hội thảo Chevron-
SEAMEO lần đầu tiên về nghiên cứu việc tăng 
cường giáo dục các môn khoa học (STEM) ở khu 
vực Đông Nam Á

Sự kiện thúc đẩy hợp tác giữa Tổ chức Bộ trưởng 
Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và 
Hội đồng giáo dục quốc tế tỉnh British Columbia 
(BCCIE), Canada

Hội thảo về “Chiến lược chinh phục bài thi 
IELTS - Kỹ năng nghe”

Tập huấn giáo viên về “Ứng dụng các công cụ 
công nghệ thông tin trong lớp học”

Phiên họp trực tuyến với đại diện của Đại sứ 
quán New Zealand và các đối tác

Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Câu lạc bộ tiếng Anh

Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua 
tích hợp nội dung đa phương tiện”

Vào ngày 28-30/01/2021, Trung tâm SEAMEO 
RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến 
về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ 
thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện” 
cho nhóm học viên là giảng viên và cán bộ 
chuyên môn đến từ các khoa ngoại ngữ và giáo 
viên của các trung tâm ngoại ngữ thuộc các 
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM 
và các tỉnh lân cận. Với mục đích cung cấp cho 
học viên trải nghiệm học tập trực tuyến đồng 
thời nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính trong

Vào ngày 05/03/2021, Trung tâm SEAMEO 
RETRAC phối hợp với Đại học Quốc gia 
Tp.HCM đã tổ chức lễ bế giảng khóa bồi 
dưỡng “Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh” cho 24 
cán bộ viên chức của Đại học Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh. Khóa bồi dưỡng được diễn ra từ 
ngày 02/12/2020 đến ngày 05/03/2021 không 
những giúp học viên trau dồi kỹ năng giao tiếp, 
kỹ năng viết thư và báo cáo trong công việc 
mà còn rèn luyện kỹ năng trình bày và thảo 
luận nhóm bằng tiếng Anh. Khóa học giúp học 
viên giao tiếp và sử dụng tiếng Anh tự tin và lưu 

loát hơn trong mọi tình 
huống giao tiếp trong 
công việc.
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Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh” cho cán bộ viên chức Đại 
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Bài báo khoa học về “Sự 
hài lòng của giáo viên 
khu vực Đông Nam Á: 
Những vấn đề chính và 
khuyến nghị chính sách”

Bài báo khoa học về“Sự hài 
lòng của giáo viên khu vực 
Đông Nam Á: Những vấn đề 
chính và khuyến nghị chính 
sách” đã được xuất bản trên 
Tạp chí khoa học về nghiên 
cứu giáo dục của Đại học Quốc 
gia Hà Nội vào tháng 3/2021. 
Bài báo này được rút ra từ đề 
tài nghiên cứu do Trung tâm 
SEAMEO RETRAC thực hiện 
với sự hợp tác từ các trung tâm 
thuộc tổ chức SEAMEO.

Mục đích của đề tài nghiên 
cứu nhằm trình bày các vấn đề 
chính ảnh hưởng đến mức độ 
hài lòng trong công việc của 
giáo viên phổ thông tại Đông 
Nam Á và khuyến nghị các 

chính sách để làm tăng sự hài 
lòng và động lực làm việc của 
giáo viên. Đề tài nghiên cứu sử 
dụng Lý thuyết hai nhân tố của 
Herzberg về động lực bao gồm 
nhân tố tạo động lực và nhân 
tố duy trì. Công cụ thu thập dữ 
liệu trong nghiên cứu bao gồm 
khảo sát trực tuyến trên phạm 
vi các nước Đông Nam Á, thảo 
luận nhóm và diễn đàn chuyên 
gia gồm các nhà quản lý giáo 

dục Đông Nam Á.

Bài báo khoa học về đề tài nêu 
trên là một phần đóng góp của 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 
trong việc nghiên cứu các vấn 
đề lý luận và thực tiễn về quản 
lý giáo dục của Việt Nam và 
các nước Đông Nam Á.

Bài báo có thể được truy cập 
tại đường dẫn: https://js.vnu.
edu.vn/ER/article/view/4438

việc áp dụng các công cụ 
CNTT trong giảng dạy ngoại 
ngữ, khóa tập huấn được tổ 
chức trên nền tảng Zoom và 
trên trang học tập trực tuyến 

của Trung tâm SEAMEO 
RETRAC.

Trong 02 ngày đầu tiên của 
khóa học, học viên được giới 
thiệu các ứng dụng CNTT và 

các trang trình duyệt sẵn có 
nhằm bổ trợ cho việc thiết kế và 
chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh 
và video cũng như tạo các trò 
chơi, câu đố và bài kiểm tra để 
đánh giá mức độ hiểu biết của 
học viên trong quá trình giảng 
dạy. Vào ngày thứ 03, học viên 
tham gia trang học tập trực 
tuyến Moodle của Trung tâm 
để truy cập miễn phí các tài 
liệu biên soạn, trả lời các câu 
hỏi thảo luận của giảng viên và 
thực hành áp dụng các công 
cụ CNTT vào công tác chuyên 
môn tại trường.
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Hội thảo về “Chiến lược 
chinh phục bài thi IELTS 
- Kỹ năng nghe”

Vào Chủ nhật, ngày 14/03/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
thành công hội thảo “Chiến 
lược chinh phục bài thi IELTS - 
Kỹ năng nghe” cho hơn 20 học 
viên trong và ngoài Trung tâm. 

Tại buổi hội thảo, các bạn học 
viên đã được nghe cô Lori 
Ann Shea, Thạc sĩ Ngôn ngữ 
học Đại học Curtin tại Úc với 
6 năm kinh nghiệm giảng dạy, 

diễn giả của buổi hội thảo giới 
thiệu về các kỹ năng nền tảng 
cần thiết cho bài thi IELTS 
- Kỹ năng nghe bao gồm: 
kỹ năng dự đoán, ghi chú, 
“paraphrase”, những lỗi phổ 
biến khiến thí sinh mất điểm 
và cách nhận biết “distractor” 
(những mẫu thông tin làm phân 
tán sự chú ý của người nghe). 
Một số dạng câu hỏi thực tế đã 
được cung cấp để người tham 
gia hội thảo có thể dễ dàng 
hình dung những lỗi thực tế sẽ 
gặp phải khi tham gia bài thi 

thật. Buổi hội thảo không chỉ 
mang đến cho các bạn học 
viên những kiến thức, kỹ năng 
hữu ích cho bài thi IELTS - Kỹ 
năng nghe mà các bạn còn 
được cung cấp nguồn tư liệu 
học tập thiết thực từ Trung tâm 
SEAMEO RETRAC.
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Tập huấn giáo viên về 
“Ứng dụng các công cụ 
công nghệ thông tin 
trong lớp học”

Vào ngày 28/03/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
buổi hội thảo về “Ứng dụng 
các công cụ công nghệ thông 
tin trong lớp học” cho 18 giáo 
viên Việt Nam và bản ngữ đang 
giảng dạy tiếng Anh tại Trung 
tâm. Buổi tập huấn được trình 
bày bởi TS. Nguyễn Thị Thùy 
Trang, Phó Trưởng Ban, Ban 

Ngôn ngữ và Văn hóa Nước 
ngoài. Tại buổi tập huấn, các 
giáo viên đã được giới thiệu 
một số công cụ công nghệ 
thông tin để áp dụng trong 
giảng dạy tiếng Anh nhằm thu 
hút học sinh tham gia vào các 

hoạt động trên lớp. Các chiến 
lược về tích hợp công nghệ 
thông tin trong giảng dạy cũng 
đã được thảo luận để khuyến 
khích trao đổi phương pháp 
giảng dạy, thực hành và chia 
sẻ kinh nghiệm thực tế.
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Hội nghị trực tuyến 
về mạng lưới nghiên 
cứu chính sách của các 
Trung tâm SEAMEO 
(SEAMEO CPRN) và Hội 
thảo Chevron-SEAMEO 
lần đầu tiên về nghiên 
cứu việc tăng cường giáo 
dục các môn khoa học 
(STEM) ở khu vực Đông 
Nam Á

Ban Thư ký SEAMEO tổ chức 
hội nghị trực tuyến về mạng 
lưới nghiên cứu chính sách 
của các Trung tâm SEAMEO 
(SEAMEO CPRN) vào ngày 
10/03/2021 và hội thảo 
Chevron-SEAMEO lần đầu tiên 
về nghiên cứu tăng cường giáo 
dục các môn khoa học (STEM) 
ở khu vực Đông Nam Á vào 
ngày 11-12/03/2021. Hai sự 
kiện trên đóng vai trò là tiền đề 
cho các Trung tâm/mạng lưới 
SEAMEO và các đối tác cập 
nhật các xu hướng nghiên cứu 

chính sách, chia sẻ các hoạt 
động đang diễn ra giữa các 
trung tâm đồng thời tổng kết 
các hoạt động đã được thống 
nhất trong hội nghị chuyên 
đề SEAMEO CPRN vào năm 
2019. Tham dự sự kiện là các 
đại biểu thuộc Ban Thư ký tổ 
chức SEAMEO, các Trung 
tâm SEAMEO và các đối tác 
là các trường đại học và các 
tổ chức giáo dục, tập đoàn 
Chevron, các tổ chức quốc tế 
như UNICEF, UNESCO, KEDI, 
KICE và Ban Thư ký ASEAN…

Báo cáo tại hội nghị, TS. Hồ 
Thanh Mỹ Phương, Giám đốc 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã trình bày bài báo chia sẻ 
thông tin cập nhật về các kết 
quả nghiên cứu có liên quan, 
những thách thức, bài học kinh 
nghiệm và các khuyến nghị về 
chính sách rút ra từ các dự án 
hợp tác giữa các Trung tâm do 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 

chủ trì thực hiện.

Mạng lưới nghiên cứu chính 
sách của các Trung tâm 
SEAMEO (SEAMEO CPRN) 
là một phần trong dự án 
SEAMEO College thành lập 
vào năm 2013 với mục đích 
nâng cao mức độ quan tâm và 
tăng cường khả năng đáp ứng 
của các Trung tâm SEAMEO 
và Ban Thư ký đối với nhu cầu 
của các nhà lãnh đạo giáo 
dục về nghiên cứu chính sách 
nhằm giải quyết vấn đề phát 
triển nguồn nhân lực ở Đông 
Nam Á.

Sự kiện thúc đẩy hợp tác 
giữa Tổ chức Bộ trưởng 
Giáo dục các nước Đông 
Nam Á (SEAMEO) và Hội 
đồng giáo dục quốc tế 
tỉnh British Columbia 
(BCCIE), Canada

Vào ngày 17-18/3/2021, Ban 
thư ký Tổ chức SEAMEO phối 
hợp với Hội đồng giáo dục 
quốc tế tỉnh British Columbia 
(BCCIE), Canada, tổ chức sự 
kiện thúc đẩy hợp tác giữa tổ 
chức SEAMEO và các trung 
tâm thành viên với các đơn vị 
giáo dục quốc tế thuộc tỉnh 
British Columbia (BC) bao 
gồm các trường trung học, 
cao đẳng, đại học và các học 
viện ngôn ngữ. Mục tiêu của 
sự kiện nhằm tạo tiền đề mở 
rộng các mối quan hệ đối tác 
quốc tế và khả năng thúc đẩy 
hợp tác giữa các đơn vị giáo 

dục của hai tổ chức. Tham 
gia trong các phiên họp trực 
tiếp với các đối tác Canada, 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã nhấn mạnh các cam kết 
thúc đẩy giáo dục, khoa học 
và văn hóa quốc tế thông qua 
quan hệ đối tác và cộng tác, 
tập trung vào sứ mệnh và chức 
năng của Trung tâm và tổ chức 
SEAMEO.

BCCIE là một trong những 
đối tác chiến lược của Trung 

tâm SEAMEO RETRAC từ năm 
2006 và chính thức trở thành tổ 
chức thành viên liên kết của tổ 
chức SEAMEO vào năm 2020. 
Với tư cách là thành viên liên 
kết, BCCIE đóng vai trò là đơn 
vị chủ chốt kết nối 26 Trung 
tâm khu vực của SEAMEO với 
các tổ chức giáo dục tỉnh BC 
nhằm thúc đẩy các hoạt động 
và quan hệ đối tác liên quan 
đến bảy lĩnh vực ưu tiên trong 
giáo dục (SEAMEO 7 Priority 
Areas) của tổ chức SEAMEO. 
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Phiên họp trực tuyến với 
đại diện của Đại sứ quán 
New Zealand và các đối 
tác

Vào ngày 26/02/2021, Trung 
tâm SEAMEO RETRAC tổ 
chức phiên họp trực tuyến với 
đại diện của Đại sứ quán New 
Zealand tại Hà Nội và Đại học 
Công nghệ Auckland (AUT), 
New Zealand để thảo luận về 

các cơ hội hợp tác trong lĩnh 
vực giáo dục và quản lý giáo 
dục cũng như kết nối với các 
chuyên gia khác trong lĩnh vực 
giáo dục đại học ở cả hai quốc 
gia. Cũng trong phiên họp, hai 
bên đã chia sẻ thông tin liên 
quan đến chính sách kiểm 
soát và ngăn ngừa dịch bệnh 
COVID-19 ở New Zealand và 
Việt Nam. Trước tình hình diễn 
biến của đại dịch toàn cầu làm 

hạn chế các chương trình đào 
tạo quốc tế dưới hình thức trực 
tiếp, SEAMEO RETRAC và các 
đối tác luôn nỗ lực thảo luận và 
phối hợp xây dựng các chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng quốc 
tế chất lượng dưới nhiều hình 
thức kết hợp trực tiếp và trực 
tuyến phục vụ nhu cầu trong 
nước và khu vực.

Sự kiện sắp diễn ra
22-23/ 04/ 2021
Khóa tập huấn với chủ đề “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi”

27-29/ 04/ 2021
Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4”

25-26/ 05/ 2021
Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ”

27-28/ 05/ 2021
Hội thảo khu vực về “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi 
mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

22-25/ 06/ 2021
Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” 
cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

29-30/ 07/ 2021
Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và mô hình 
tiên tiến”

04 - 08/ 2021
Chuỗi tập huấn trực tuyến về phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam 
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Hoạt động chào mừng 
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trong chuỗi hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 111 năm ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8/3 và sự kiện 
“Tuần lễ áo dài” do Trung 
ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam phát động, vào ngày 
8/3, Công đoàn Trung tâm 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
chuyến đi về nguồn tìm hiểu 
nét đẹp lịch sử áo dài truyền 
thống dân tộc tại Bảo tàng 
áo dài, phường Long Thuận, 

Quận 9, TP. HCM cho toàn 
thể công đoàn viên và cán bộ 
viên chức (CBVC) Trung tâm. 
Chương trình về nguồn giúp 
mọi người hiểu rõ hơn về lịch 
sử áo dài Việt Nam qua các 
thời kỳ, đồng thời tham gia 
các hoạt động tập thể thú vị 
đầy ý nghĩa như trình diễn thời 
trang áo dài, học may áo dài, 
học làm bánh truyền thống… 
Chuyến đi đã góp phần tăng 
cường tinh thần đoàn kết và để 
lại nhiều kỷ niệm đẹp cho đội 
ngũ công đoàn viên và CBVC 
của Trung tâm.

Bên cạnh đó, trong tuần lễ 
này, Trung tâm cũng đã tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa 
tại lớp học cho học viên như: 
trang trí mẫu thiệp bằng bút 
màu, viết lời chúc bằng tiếng 
Anh, tô màu, cắt dán chậu hoa 
để bàn bằng giấy và thiết kế 
những chiếc thiệp hoa pop-
up…nhằm giúp các bạn học 
viên hiểu rõ hơn về ngày lễ 
này và là dịp để các bạn được 
thể hiện tình cảm và lời tri ân 
đến với những người thân của 
mình.

Câu lạc bộ tiếng Anh

Câu lạc bộ Tiếng Anh (CLB) 
là một trong những hoạt động 
phục vụ cộng đồng, không thu 
phí do Ban Ngôn ngữ và Văn 
hóa Nước ngoài, Trung tâm 
SEAMEO RETRAC tổ chức. 
Mục đích của CLB nhằm mang 
đến cho cộng đồng một môi 
trường sử dụng tiếng Anh thoải 
mái, thân thiện và hiệu quả. Từ 
tháng 01 đến tháng 03/2021, 
CLB đã tổ chức thành công 
4 buổi sinh hoạt cho hơn 60 
thành viên với các chủ đề cập 
nhật, mang tính thời sự, đáp 
ứng nhu cầu giao tiếp trong 
đời sống, học tập, và làm việc 
như: “Năm 2020 của bạn như 

thế nào?”, “Phong tục và mê 
tín”, “Truyền thuyết và huyền 
thoại” và “Học Toán có thú 
vị?”.

Ngoài ra, thành viên tham gia 
câu lạc bộ còn học được cách 
thực hiện một bài thuyết trình 
ấn tượng, đảm bảo các yếu 
tố về ngôn ngữ, cử chỉ và nội 
dung truyền đạt để thu hút 
người nghe. Sau mỗi bài thuyết 
trình, các bạn sẽ nhận được 
những lời nhận xét chi tiết từ 

các giáo viên bao gồm: việc 
giao tiếp bằng ánh mắt và kỹ 
năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể 
một cách hiệu quả thay cho lời 
nói. Với mong muốn mang đến 
một hoạt động bổ ích, Trung 
tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiếp 
tục xây dựng các chủ đề hấp 
dẫn, thiết thực đáp ứng nhu 
cầu rèn luyện, nâng cao khả 
năng sử dụng tiếng Anh và kỹ 
năng giao tiếp cho cộng đồng.


