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TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN
Khoá tập huấn chuyên đề trước Hội thảo 
quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo 
và quản lý Trường Đại học”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý 
Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới 
và Mô hình tiên tiến”

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng 
cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý 
giáo dục trong giáo dục đại học”

Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu và Giảng 
dạy tiếng Anh “Giảng dạy tiếng Anh trong 
Kỷ nguyên Mới: Tăng cường năng lực cho 
người dạy và người học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Phương pháp 
giảng dạy tích cực trong giáo dục đại học”

Tập huấn và chia sẻ thông tin về “Hệ thống 
giáo dục đại học tại Hoa Kỳ”

Báo cáo chuyên đề trực tuyến khu vực về 
“Quốc tế hóa giáo dục đại học trong bối 
cảnh đại dịch: Chuyển đổi thách thức thành 
cơ hội để phát triển”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Ứng dụng 
CNTT trong hoạt động kiểm tra đánh giá 
trong giảng dạy trực tuyến”

Khoá tập huấn chuyên đề trước Hội 
thảo quốc tế về “Tăng cường Năng lực 
Lãnh đạo và quản lý Trường Đại học”

Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế 2021 
về “Lãnh đạo và Quản lý giáo dục trong bối 
cảnh toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn 
trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục với 
chủ đề “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản 
lý trường đại học” từ ngày 25/10/2021 đến hết 
ngày 03/11/2021.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 41 đại biểu 
hiện đang công tác ở vị trí lãnh đạo và quản lý 
cấp trường và khoa thuộc Bộ Giáo dục, Thanh 
niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, Bộ 

Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC 
phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế 
tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), với sự tài trợ 
của Trường Đại học Capilano, Canada, đã tổ 
chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản 
lý Giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới 
và Mô hình tiên tiến”. Hội thảo là diễn đàn quốc 
tế cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nghiên cứu 
viên và giảng viên của các trường đại học và 
cao đẳng trên toàn thế giới tham gia thảo luận 
và trao đổi ý kiến, quan điểm sáng tạo trong 
hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại 
học.

Năm nay, Hội thảo được tổ chức trên nền 
tảng Zoom và đồng thời được phát trực tiếp 
trên YouTube Live với sự tham dự của các vị 
khách quý bao gồm TS. Ethel Agnes Pascua-
Valenzuela, Giám đốc, Ban Thư ký SEAMEO, 
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Thái Lan và TS. Randall 
Martin, Giám đốc Điều hành, 
BCCIE, Canada – nhà đồng 
tổ chức Hội thảo. Ngoài ra, 
Hội thảo còn chào đón sự 
tham dự của hai diễn giả 
chính là GS. Paul Dangerfield, 
Hiệu trưởng, Trường Đại học 
Capilano, Canada và TS. 
Howard Youngs, Giảng viên 
cao cấp, Khoa Lãnh đạo Giáo 
dục; Trưởng Bộ phận Quốc 
tế, Trường Giáo dục thuộc 
Đại học Công nghệ Auckland, 
New Zealand và 30 báo cáo 
viên từ nhiều nước tham gia 
Hội thảo.

Trong suốt một ngày rưỡi của 
Hội thảo, hơn 1000 người tham 
gia, đến từ Úc, Canada, Phần 
Lan, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Đài Loan, Đông 
Timo, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt 

Nam, đã được lắng nghe và 
tham gia vào các cuộc thảo 
luận sôi động về các bài thuyết 
trình đầy ý nghĩa.

Hội thảo nhằm giúp các đại 
biểu cập nhật và trao đổi thông 
tin về và những đổi mới và mô 
hình tiên tiến trong lãnh đạo 
và quản lý giáo dục đại học 
nhằm hướng đến môi trường 
giáo dục tốt hơn trong tương 
lai. Ngoài ra, hội thảo cũng 

đã cập nhật các ý tưởng đổi 
mới và mô hình thực tiễn liên 
quan đến các chiến lược lãnh 
đạo và quản lý giáo dục hiện 
nay, đảm bảo và kiểm định 
chất lượng, quan hệ đối tác 
giữa doanh nghiệp và trường 
đại học, ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giáo dục và 
giáo dục công dân toàn cầu.

Giáo dục Myanmar, Bộ Giáo 
dục Philippines và các cơ sở 
giáo dục đại học từ Campuchia, 
Myanmar, Philippines và Việt 
Nam. Khóa tập huấn được tổ 
chức theo hình thức trực tuyến 
trên nền tảng Zoom và thảo 
luận trên trang học tập trực 
tuyến Moodle của SEAMEO 
RETRAC để mang lại trải 
nghiệm học tập trực tuyến cho 
đại biểu tham dự.

Trong hai ngày tập huấn trên 
Zoom, học viên đã được cập 
nhật các thực tiễn hiện đại và 
những đổi mới trong lãnh đạo 
giáo dục và thảo luận về các 

vấn đề khác nhau mà các 
trường đại học và cao đẳng 
đang phải đối mặt. Bốn chủ đề 
thảo luận chính được trình bày 
trong khóa tập huấn bao gồm 
(1) Thẩm định và Đánh giá 
giảng viên, (2) Đổi mới trong 

lãnh đạo và quản lý giáo dục: 
Lãnh đạo hiệu quả trong đại 
dịch Covid-19, (3) Phát triển 
đội ngũ chuyên môn và (4) 
Xây dựng và đánh giá chương 
trình giảng dạy.
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Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản 
lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: 
Đổi mới và Mô hình tiên tiến”



Dedicated to Excellence in Education

Khóa tập huấn trực 
tuyến về “Phương pháp 
giảng dạy tích cực trong 
giáo dục đại học”

Vào ngày 27-28/11/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
khóa tập huấn trực tuyến về 
“Phương pháp giảng dạy tích 
cực trong giáo dục đại học” 
cho 30 học viên là giảng 
viên và cán bộ chuyên môn 
thuộc các khoa khác nhau 
của Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên – Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa tập huấn được thiết kế 
tập trung vào các phương 
pháp giảng dạy tích cực và 
các hoạt động tương tác khác 
nhau mà học viên có thể áp 
dụng linh hoạt vào thực tế 

giảng dạy tại trường của họ. 
Trong ngày 1, học viên đã 
được cung cấp kiến thức về 
các lý thuyết giảng dạy cũng 
như các hoạt động lớp học 
khác nhau liên quan đến mô 
hình giảng dạy 5E – Engage 
(Gắn kết), Explore (Khảo sát), 
Explain (Giải thích), Elaborate 
(Củng cố) và Evaluate (Đánh 
giá). Ngoài ra, học viên cũng 

có cơ hội tìm hiểu về một trong 
những phương pháp giảng 
dạy đổi mới phổ biến nhất là 
Phương pháp học tập dựa trên 
việc giải quyết vấn đề. Vào 
ngày thứ 2, học viên đã được 
giới thiệu một số hoạt động 
tương tác và trải nghiệm cách 
tổ chức các hoạt động trên 
trong lớp học.
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Khóa tập huấn trực 
tuyến khu vực về “Nâng 
cao sự xuất sắc trong 
lãnh đạo và quản lý giáo 
dục trong giáo dục đại 
học”

Vào ngày 23/11-02/12/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
khóa tập huấn trực tuyến khu 
vực về lãnh đạo và quản lý 
giáo dục dành cho các cán 
bộ lãnh đạo tại các trường 
đại học và cao đẳng của 
Campuchia, Lào, Malaysia, 

Myanmar, Philippines và Việt 
Nam với chủ đề “Nâng cao 
sự xuất sắc trong lãnh đạo và 
quản lý giáo dục trong giáo 
dục đại học”. Khóa tập huấn 
đã giúp học viên nâng cao kỹ 
năng lãnh đạo và quản lý giáo 
dục thông qua việc cung cấp 
các kiến thức hữu ích và kinh 
nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực 
lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Khóa học còn nhằm trang bị 
cho học viên những kỹ năng 
cần thiết trong thực tiễn về 
lãnh đạo và quản lý trong giáo 

dục đại học cũng như giúp 
học viên có cơ hội chia sẻ kinh 
nghiệm của mình với những 
người tham gia và giảng viên 
khác. Các chủ đề thảo luận 
trong khóa tập huấn bao gồm 
(1) Quản lý chiến lược và quản 
lý nguồn lực, (2) Lãnh đạo giáo 
dục đại học thời kỳ đại dịch 
Covid-19, (3) Giao tiếp hiệu 
quả trong tổ chức, và (4) Quản 
lý xung đột và ra quyết định.

Khóa tập huấn là một trong 
những hoạt động chính được 
SEAMEO RETRAC thực hiện 
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Hội thảo quốc tế về 
Nghiên cứu và Giảng 
dạy tiếng Anh “Giảng 
dạy tiếng Anh trong Kỷ 
nguyên Mới: Tăng cường 
năng lực cho người dạy 
và người học”

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 đã 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 Kỷ nguyên 
Mới: Tăng cường năng lực 
cho người dạy và người học” 
(English Language Teaching 
in the New Era: Empowering 
Teachers and Students).

Gần 700 đại biểu và báo cáo 
viên đã tham dự diễn đàn trực 
tuyến với 15 bài báo cáo của 
các nhà nghiên cứu, giảng 
viên và các học giả nổi tiếng 
về các chủ đề như phương 
pháp cải tiến giảng dạy tiếng 
Anh; Thiết kế và xây dựng 

chương trình và tài liệu; Kiểm 
tra và đánh giá Ngôn ngữ; Ứng 
dụng kỹ thuật số tiên tiến trong 
giảng dạy tiếng Anh; và phát 
triển chuyên môn của giáo 
viên tiếng Anh.

Thông qua hội thảo, các đại 
biểu đã có cơ hội 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. 
Đây còn là cơ hội quý báu cho 
các đại biểu là giáo viên dạy 
tiếng Anh có thể bồi dưỡng về 
chuyên môn nghiệp vụ, tham 
gia vào mạng lưới và những 
hoạt động hợp tác khác với 
các đồng nghiệp đến từ khắp 
nơi trên thế giới.
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hàng năm nhằm hỗ trợ các 
nước trong khu vực Đông Nam 
Á, đặc biệt là Campuchia, 
CHDCND Lào, Myanmar và 
Việt Nam, trong việc tăng 
cường năng lực lãnh đạo và 
quản lý cho lãnh đạo các 
trường đại học.

Năm nay, khóa học được 
thực hiện trực tuyến trên trang 
Moodle và nền tảng Zoom của 
SEAMEO RETRAC dưới sự hỗ 
trợ của 04 giảng viên giàu kinh 
nghiệm gồm TS. Chris Bottrill, 
Giám đốc, Bộ phận Quốc tế, 
Đại học Capilano, Canada; 
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, 
Giám đốc, SEAMEO RETRAC; 

TS. Đỗ Thị Hoài Thư, Trưởng 
Ban Giáo dục; và TS. Anita C. 
Oblina, Chuyên gia Giáo dục, 
SEAMEO RETRAC, Việt Nam. 
Trong giai đoạn 1 từ ngày 
23/11 đến ngày 24/11/2021, 
học viên tham gia chuỗi bài 
giảng trên nền tảng Zoom 
trong vòng 02 ngày. Trong giai 
đoạn 2 (25/11-02/12), học viên 
truy cập trang Moodle của 

SEAMEO RETRAC để nhận 
tài liệu hướng dẫn, trả lời các 
câu hỏi trong cuộc thảo luận 
trên diễn đàn và hoàn thành 
bài tập. Sau khi tham gia đầy 
đủ và hoàn thành các yêu cầu 
của khóa học, có 31 học viên 
được nhận Chứng chỉ hoàn 
thành khóa học.
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Báo cáo chuyên đề trực 
tuyến khu vực về “Quốc 
tế hóa giáo dục đại học 
trong bối cảnh đại dịch: 
Chuyển đổi thách thức 
thành cơ hội để phát 
triển”

Vào ngày 10/12/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
buổi báo cáo chuyên đề trực 
tuyến về “Quốc tế hóa giáo 
dục đại học trong bối cảnh đại 
dịch: Chuyển đổi thách thức 
thành cơ hội để phát triển” 
từ 08:30-11:30 (GMT + 7/Giờ 
Việt Nam). Buổi báo cáo đã 

được tổ chức trên nền tảng 
Zoom và phát trực tiếp trên 

kênh YouTube của Trung tâm 
SEAMEO RETRAC. Buổi báo 

Khóa tập huấn trực 
tuyến về “Ứng dụng 
CNTT trong hoạt động 
kiểm tra đánh giá trong 
giảng dạy trực tuyến”

Vào ngày 25-26/12/2021, 
SEAMEO RETRAC đã tổ chức 
khóa tập huấn về “Ứng dụng 
CNTT cho hoạt động kiểm tra 
đánh giá trong giảng dạy trực 
tuyến” dành cho 23 giảng viên 
thuộc Trung tâm Ngoại ngữ 
của Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên – Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa 
tập huấn đã được tổ chức trên 
nền tảng Zoom dưới sự hướng 
dẫn của Ths. Cao Hồng Phát-  

giảng viên trường Đại học Sư 
phạm TP.HCM.

Trong suốt một ngày rưỡi của 
khóa học, các học viên có thể 
trang bị cho bản thân những 
kiến thức hữu ích về các ứng 
dụng CNTT hiện đang được 
sử dụng trong việc chuẩn bị 
đề thi và đánh giá kết quả học 

tập của sinh viên. Trong khóa 
tập huấn, các ứng dụng CNTT 
được giới thiệu cho người 
tham gia bao gồm Quizalize, 
Quizizz, Kahoot, Azota, 
Edulastic, Google Tools, 
QuickRubric, v.v.
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cáo chuyên đề đã trở thành 
một diễn đàn cho các nhà lãnh 
đạo giáo dục, nhà khoa học, 
nhà nghiên cứu và chuyên gia 
giáo dục cập nhật các giải 
pháp thực tiễn ở các nước 
trong khu vực Đông Nam Á; 
đồng thời, trao đổi các chiến 
lược quốc tế hóa hiệu quả và 
chia sẻ kinh nghiệm của họ về 
việc chuyển đổi những thách 
thức do đại dịch COVID-19 
gây ra thành cơ hội để nâng 
cao chất lượng giáo dục.

Diễn giả của buổi báo cáo 
chuyên đề bao gồm 07 các 
học giả và nhà lãnh đạo 
được mời từ các trường đại 
học khác nhau trong khu vực 

Đông Nam Á và từ các tổ chức 
quốc tế ở Úc và Canada. Với 
mục tiêu tập trung bàn luận 
về các chiến lược quốc tế hóa 
được áp dụng trong giáo dục 
đại học để giải quyết những 
thách thức trong và sau khủng 
hoảng, buổi báo cáo đã thu 
hút sự tham gia của hơn 190 

đại biểu tham dự đến từ các 
quốc gia như Campuchia, 
Lào, Indonesia, Myanmar, 
Malaysia, Philippines, Thái 
Lan và Việt Nam.

Tập huấn và chia sẻ 
thông tin về “Hệ thống 
giáo dục đại học tại Hoa 
Kỳ”

Từ ngày 02-17/12/2021, 
Trung tâm đào tạo khu vực 
của SEAMEO tại Việt Nam 
(SEAMEO RETRAC) phối hợp 
với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ 
tại thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức 3 buổi tập huấn và chia 
sẻ thông tin về “Hệ thống giáo 
dục đại học tại Hoa Kỳ” cho 
102 đại biểu là chuyên viên, 
giáo viên phụ trách hợp tác 
quốc tế, tư vấn hướng nghiệp 
tại các trường THPT, CĐ-ĐH, 
giáo viên tiếng Anh, và tư vấn 
viên tại một số đơn vị tư vấn 
du học ở khu vực thành phố 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế và 
các tỉnh lân cận.

Báo cáo viên tại chương trình 
tập huấn là những đại diện 
của Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, 
đại học Bang Arizona, Hoa 
Kỳ và Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ 
Phương, Giám đốc Trung tâm 
SEAMEO RETRAC. Chương 
trình tập huấn đã cung cấp, 
cập nhật thông tin cho các đại 
biểu tham dự về hệ thống giáo 
dục đại học tại Hoa Kỳ, các 
công cụ tìm trường, các nguồn 

tìm kiếm học bổng và thủ tục 
đăng ký nhập học …

Tham dự buổi tập huấn, các 
đại biểu đã có cơ hội lắng 
nghe và trao đổi với các báo 
cáo viên về những vấn đề liên 
quan đến việc hỗ trợ học sinh, 
sinh viên Việt Nam tiếp cận 
chương trình giáo dục đại học 
Hoa Kỳ cũng như được cung 
cấp các thông tin chính thống 
về việc chuẩn bị phỏng vấn 
xin thị thực sinh viên.
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