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TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN
Phiên họp Hội đồng Quản trị Trung tâm Đào tạo 
khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO 
RETRAC) lần thứ 24

Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các chính 
sách và giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và 
học của giáo dục phổ thông ở Đông Nam Á 
trong đại dịch COVID-19”

Hội nghị SEAMEO về Giáo dục – Khoa học – 
Văn hóa 2021 (SEAMEO Congress 2021)

Chương trình tập huấn trực tuyến theo chủ đề 
năm 202

Chuỗi tập huấn trực tuyến về phương pháp 
giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam 
với chủ đề “Suy ngẫm về việc giảng dạy tiếng 
Anh: Cùng tư duy, thực hành và áp dụng”

Khóa bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp dành cho 
những người làm công tác báo chí và truyền 
thông

Hội nghị trực tuyến “Hội đồng Bộ trưởng Giáo 
dục các nước Đông Nam Á” lần thứ 51

Phiên họp Hội đồng Quản trị Trung 
tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại 
Việt Nam (SEAMEO RETRAC) lần thứ 
24

SEAMEO RETRAC đã tổ chức Phiên họp 
Hội đồng quản trị lần thứ 24 vào ngày 28 và 
29/09/2021 trực tuyến thông qua ứng dụng 
Zoom. Tham dự phiên họp là thành viên Hội đồng 
quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến 
từ Bộ Giáo dục các nước Brunei Darussalam, 
Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam 
cùng Ban Thư ký SEAMEO và các quan sát 
viên. Mục đích của phiên họp nhằm đánh giá 
kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm 

tài chính 2020-2021 vừa qua, 
đồng thời tiếp thu ý kiến từ 
các thành viên trong Hội đồng 
quản trị về việc định hướng 
phát triển Trung tâm và hoạch 
định kế hoạch hoạt động 

trong năm tiếp theo. Tại cuộc 
họp, 10 thành viên Hội đồng 
quản trị và Giám đốc Ban Thư 
ký SEAMEO đã đánh giá cao 
những kết quả và đóng góp 
của Trung tâm trong năm qua; 

đồng thời đưa ra những ý kiến 
đóng góp cho phương hướng 
hoạt động của Trung tâm 
trong những năm sau.

Vào trưa ngày 28/09/2021, 
Trung tâm đã tổ chức Diễn 
đàn giáo dục trực tuyến về 
“Các chính sách và giải pháp 
đảm bảo chất lượng dạy và 
học của giáo dục phổ thông 
ở Đông Nam Á trong đại dịch 
COVID-19” thông qua ứng 
dụng Zoom. Mục tiêu của Diễn 
đàn nhằm tạo cơ hội cho đội 
ngũ lãnh đạo, các nhà quản 
lý, nhà nghiên cứu giáo dục, 
giảng viên và giáo viên trong 
khu vực Đông Nam Á chia sẻ 
và cập nhật thông tin về các 
chính sách giáo dục, giải pháp 
và kinh nghiệm trong công 
tác đảm bảo chất lượng giáo 

dục trong đại dịch COVID-19 
ở khu vực. Thông qua các bài 
thuyết trình của các thành viên 
Hội đồng quản trị SEAMEO 
RETRAC, cũng là các cán 
bộ cao cấp về giáo dục tại 
Brunei Darussalam, Malaysia, 
Philippines, Singapore và Việt 
Nam, Diễn đàn đã đề ra những 

thách thức và cung cấp giải 
pháp chiến lược nhằm nâng 
cao chất lượng giáo dục phổ 
thông tại Đông Nam Á. Tham 
dự diễn đàn là gần 170 lãnh 
đạo quản lý giáo dục, giảng 
viên và giáo viên từ các nước 
trong khu vực Đông Nam Á.
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Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các 
chính sách và giải pháp đảm bảo chất 
lượng dạy và học của giáo dục phổ 
thông ở Đông Nam Á trong đại dịch 
COVID-19”

Chương trình tập huấn 
trực tuyến theo chủ đề 
năm 2021

Với sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia 
thành viên tổ chức SEAMEO 
xác định và giải quyết các vấn 
đề liên quan đến giáo dục, 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 
tổ chức chương trình tập huấn 
trực tuyến về lãnh đạo, quản 
lý giáo dục và kỹ năng mềm 
cho các nhà lãnh đạo, quản 
lý trường học và giáo viên tại 
các nước Campuchia, Lào, 
Myanmar và Việt Nam. 

Mục đích của khóa tập huấn 
trực tuyến theo chủ đề nhằm: 
nâng cao năng lực và kỹ năng 
cho giáo viên để có thể đóng 
góp hiệu quả vào việc dạy và 
học có chất lượng, nâng cao 
kết quả học tập của học sinh 

và sự phát triển chung của 
nhà trường; và mở rộng mạng 
lưới, chia sẻ kinh nghiệm giữa 
các nhà giáo dục trong khu 
vực. 

Bắt đầu từ ngày 21/05/2021, 
16 chủ đề tập huấn sẽ được tổ 
chức trải đều hàng tháng cho 
đến tháng 12/2021. Đến nay, 

đã có hơn 150 giảng viên, 
giáo viên, lãnh đạo nhà trường 
từ các nước Myanmar, Lào, 
Cambodia, và Việt Nam tham 
dự vào các khóa ngày 21/05, 
18/06 và 30/9 đồng thời cũng 
nhận được Chứng chỉ hoàn 
thành tập huấn.
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Chuỗi tập huấn trực 
tuyến về phương pháp 
giảng dạy cho giáo viên 
tiếng Anh tại Việt Nam 
với chủ đề “Suy ngẫm 
về việc giảng dạy tiếng 
Anh: Cùng tư duy, thực 
hành và áp dụng”

Vào ngày 24/08/2021, Trung 
tâm SEAMEO RETRAC phối 
hợp với Văn phòng tiếng Anh 
khu vực (RELO) – Đại sứ quán 
Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Lễ 
bế mạc chuỗi tập huấn trực 
tuyến về phương pháp giảng 
dạy cho giáo viên tiếng Anh 
tại Việt Nam với chủ đề “Suy 
ngẫm về việc giảng dạy tiếng 
Anh: Cùng tư duy, thực hành và 
áp dụng”. Chuỗi tập huấn trực 
tuyến do Trung tâm SEAMEO 
RETRAC tổ chức với sự tài trợ 

của Văn phòng tiếng Anh khu 
vực (RELO) trong khuôn khổ 
chương trình Chuyên gia tiếng 
Anh.

Chuỗi tập huấn trực tuyến 
bao gồm sáu buổi tập huấn 
trực tuyến với các chủ đề 
khác nhau, kết hợp với những 
hoạt động trên ứng dụng 
Tech4Teach của Trung tâm 
SEAMEO RETRAC, đã được 
tổ chức xuyên suốt từ tháng 4 
đến tháng 8 năm 2021. Chuỗi 

tập huấn đặc biệt tập trung 
vào những phương pháp 
giảng dạy hiện đại, lý thuyết 
về việc tiếp thu ngôn ngữ thứ 
hai (SLA theories), giảng dạy 
4 kỹ năng, tư duy phản biện, 
áp dụng công nghệ thông tin 
trong giảng dạy tiếng Anh và 
thiết kế tài liệu cho lớp học có 
nhiều trình độ. Giảng viên là 
Cô Amy Christensen, chuyên 
gia của RELO đến từ bang 
New Mexico, Hoa Kỳ.
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Hội nghị SEAMEO về 
Giáo dục – Khoa học – 
Văn hóa 2021 (SEAMEO 
Congress 2021)

Hội nghị SEAMEO về Giáo 
dục, Khoa học và Văn hóa ở 
Đông Nam Á 2021 (SEAMEO 
Congress 2021) với chủ đề 
“Chuyển đổi giáo dục, khoa 
học và văn hóa Đông Nam Á 
trong kỷ nguyên kỹ thuật số” 
do Tổ chức Bộ trưởng giáo 
dục các nước Đông Nam Á 
(SEAMEO) và Bộ giáo dục 
Thái Lan đăng cai tổ chức đã 
diễn vào ngày 28-29/04/2021. 

Các nội dung được thảo luận 
tại SEAMEO Congress 2021 
tập trung vào việc hỗ trợ 
chuyển đổi giáo dục, khoa 

học và văn hóa, đóng góp 
hiệu quả vào việc thúc đẩy 
phát triển nguồn nhân lực ở 
các cấp cộng đồng, quốc gia, 

khu vực và trên toàn cầu.

SEAMEO Congress 2021 đóng 
vai trò là diễn đàn để các nhà 
hoạch định chính sách, giáo 
viên, nhà nghiên cứu và giáo 
dục trao đổi chính sách, kinh 
nghiệm giảng dạy hiệu quả và 
chia sẻ các mô hình và thực 
tiễn học tập mới trong thời 
đại kỹ thuật số. Hơn 125 diễn 
giả, báo cáo viên, 7.500 người 
tham gia trên nền tảng ứng 
dụng công nghệ FLOOR và 
hơn 31.000 lượt người tham dự 
thông qua kênh YouTube. Bên 
cạnh đó, tương tự như một hội 

nghị trực tiếp, thông qua nền 
tảng FLOOR, người tham dự 
cũng có thể tham quan triển 
lãm giáo dục trực tuyến với 50 
quầy trưng bày thông tin và 50 
nội dung giới thiệu e-Poster 
do các Trung tâm SEAMEO và 
đối tác thực hiện.

Tham gia SEAMEO Congress 
2021, SEAMEO RETRAC đã 
có phần giới thiệu các hoạt 
động của Trung tâm và các 
sự kiện giáo dục quốc tế sắp 
tới tại khu vực triển lãm trực 
tuyến. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hồ 
Thanh Mỹ Phương, Giám đốc 

Trung tâm, đã tham gia điều 
hành một trong những phiên 
thảo luận song song với chủ 
đề “Chuyển đổi giáo dục để 
nâng cao chất lượng kết quả 
học tập”.
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Tại buổi Lễ bế mạc, TS Hồ 
Thanh Mỹ Phương – Giám đốc 
Trung tâm SEAMEO RETRAC 
đã phát biểu chúc mừng các 
giáo viên đã hoàn thành chuỗi 
tập huấn trực tuyến và gởi lời 
cảm ơn đến Văn phòng tiếng 
Anh khu vực (RELO) đã tài trợ 
cho chương trình này. Cũng 
trong buổi lễ bế mạc, Ông 

Jerrold Frank – Giám đốc 
Văn phòng tiếng Anh khu vực 
(RELO) đã gởi lời cảm ơn đến 
Trung tâm SEAMEO RETRAC, 
Cô Amy Christensen và tất cả 
giáo viên tham dự. Ông cũng 
hy vọng rằng các giáo viên có 
thể tích lũy thêm nhiều kiến 
thức từ chuỗi tập huấn trực 
tuyến này, đồng thời có thể 

chia sẽ những kiến thức này 
với đồng nghiệp cũng như tiếp 
tục mở rộng mạng lưới chuyên 
môn trong cộng đồng giáo 
viên tiếng Anh tại Việt Nam. 
Chuỗi tập huấn trực tuyến 
đã thu hút gần 100 giáo viên 
tiếng Anh từ các tỉnh, thành 
phía Nam tham gia.
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Khóa bồi dưỡng tiếng 
Anh giao tiếp dành cho 
những người làm công 
tác báo chí và truyền 
thông

Vào ngày 16/09/2021, Trung 
tâm SEAMEO RETRAC đã tổ 
chức thành công Lễ khai giảng 
trực tuyến của khóa bồi dưỡng 
tiếng Anh giao tiếp dành cho 
những người làm công tác báo 
chí và truyền thông. Khóa bồi 
dưỡng do Trung tâm SEAMEO 
RETRAC thực hiện với sự tài trợ 
của Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh 
trong khuôn khổ gói tài trợ Câu 
lạc bộ báo chí của Trung tâm 
Hoa Kỳ. Khóa học được tổ 
chức từ ngày 16/09/2021 và dự 
kiến kết thúc ngày 01/02/2022, 
với 180 tiết hướng dẫn và 08 
tiết hoạt động ngoại khóa.

Khóa học nhằm trang bị cho 
học viên những kiến thức và 
kỹ năng tiếng Anh cần thiết 
trong công tác báo chí, truyền 
thông, như kỹ năng giao tiếp, 

phỏng vấn, viết bằng tiếng 
Anh. Đồng thời khóa học cũng 
tạo một môi trường để người 
học có thể trao đổi, chia sẻ và 
học hỏi từ những nhà báo và 
chuyên viên truyền thông có 
kinh nghiệm.

Tại Lễ khai giảng, TS Hồ Thanh 
Mỹ Phương – Giám đốc Trung 
tâm SEAMEO RETRAC đã 
chào mừng tất cả các học viên 
của khóa học và gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Tổng Lãnh sự 
quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ 
Chí Minh đã tài trợ cho khóa 
học này. Đồng thời, Bà Bintu 
Musa-Harry, Giám đốc Thông 
tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ 

tại Thành phố Hồ Chí Minh đã 
gửi lời cảm ơn đến SEAMEO 
RETRAC về sự chuyên nghiệp 
trong việc triển khai khóa học, 
đồng thời mong rằng các 
học viên có thể học hỏi được 
những kiến thức và kỹ năng bổ 
ích từ khóa học, cũng như mở 
rộng mạng lưới nghề nghiệp 
của của họ. Có 31 học viên là 
các phóng viên, biên tập viên, 
cộng tác viên, chuyên viên 
truyền thông từ các cơ quan 
truyền thông, một số tổ chức 
khác và sinh viên ngành báo 
chí đã được tuyển chọn để 
theo học khóa học này.

Hội nghị trực tuyến “Hội 
đồng Bộ trưởng Giáo 
dục các nước Đông Nam 
Á” lần thứ 51

Bộ Giáo dục Singapore phối 
hợp với Ban Thư ký Tổ chức 
Bộ trưởng Giáo dục các nước 
Đông Nam Á (SEAMEO) đã 
tổ chức Hội nghị “Hội đồng 
Bộ trưởng Giáo dục các nước 
Đông Nam Á” lần thứ 51 (Hội 
nghị SEAMEC lần thứ 51) vào 
ngày 17/06/2021. Hội nghị 
trực tuyến có sự tham dự của 
hơn 200 đại biểu gồm các Bộ 
trưởng Bộ giáo dục, trưởng 
đoàn và cán bộ giáo dục cao 
cấp đến từ 11 quốc gia thành 
viên của SEAMEO, 8 quốc gia 
liên kết, 5 thành viên liên kết 
của SEAMEO, 26 trung tâm 
khu vực/mạng lưới khu vực của 
SEAMEO cũng như các đối tác 
của tổ chức SEAMEO. Các chủ 
để chính được thảo luận tại hội 
nghị như việc ra mắt và chính 
thức khởi động kế hoạch chiến 
lược của tổ chức SEAMEO 

giai đoạn 2021–2030, việc 
công nhận tư cách thành viên 
liên kết của Hội đồng Giáo 
dục Quốc tế British Columbia 
(British Columbia Council 
for International Education 
– BCCIE), Canada, và công 
nhận Vương quốc Maroc là 
Quốc gia liên kết mới của tổ 
chức SEAMEO.

Tiếp nối hội nghị là “Buổi đối 
thoại chiến lược dành cho các 
Bộ trưởng Giáo dục lần thứ 5” 
(SDEM 5) theo chủ đề nhiệm 
kỳ tổng thống Singapore đề 
ra về “Nhu cầu giáo dục mới 
trong kỷ nguyên hậu COVID”. 
Singapore đã xác nhận cam 
kết cải thiện kết quả giáo dục 

trong khu vực trên biên bản 
“Cam kết hành động của Hội 
đồng Bộ trưởng SEAMEO” và 
đã được Hội đồng thông qua.

Cũng trong dịp này, ông Vũ 
Quốc Hùng, chuyên viên 
phòng Kế hoạch – Tài chính của 
SEAMEO RETRAC, đã được 
trao Giải thưởng SEAMEO. 
Đây là giải thưởng hằng năm 
ghi nhận và đánh giá cao viên 
chức, người lao động của các 
trung tâm SEAMEO có thành 
tích nổi bật trong công việc, tư 
duy đổi mới, sáng tạo, chuyên 
nghiệp và cam kết vì sự phát 
triển của Tổ chức.
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01-04 / 11 / 2021
Khóa 20 Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng

11-12 / 11 / 2021
Khóa đào tạo về “Xây dựng Chiến lược và Đảm bảo Chất lượng”

15-16 / 12 / 2021
Khóa đào tạo “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý khóa học” dành cho các trường 
đại học và cao đẳng

Sự kiện sắp diễn ra
25-27 / 10 / 2021
Khóa tập huấn về “Nâng cao năng lực trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học” cho 
Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

28-29 / 10 / 2021
Hội nghị Quốc tế về “ Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và 
Mô hình tiên tiến”

29 / 10 / 2021
Chương trình đào tạo trực tuyến theo chủ đề về Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục cho Đông 
Nam Á (khóa 7&8)   
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