
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO VIÊN XUẤT SẮC NGẮN HẠN FULBRIGHT NĂM 2017 

Giới thiệu chung: 

Chương trình Giáo viên Xuất sắc Ngắn hạn (GVXS)  được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị tiếp 

nhận trong lĩnh vực giáo dục phổ thông qua các hoạt động giảng dạy, hội thảo, tư vấn và một 

số những hoạt động khác của GVXS. Thông qua chương trình này, GVXS Fulbright có cơ hội 

nắm bắt thông tin về hệ thống giáo dục các nước để có thể quốc tế hóa mô hình lớp học và 

trường học sau khi họ hoàn thành chương trình và trở về Hoa Kỳ. 

 Năm 2017, 12 dự án xuất sắc trên toàn thế giới sẽ được lựa chọn để thực hiện tại các đơn vị 

giáo dục, bộ giáo dục, sở giáo dục, các tổ chức giáo dục như viện nghiên cứu, các tổ chức 

chính phủ và phi chính phủ hoặc trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông 

trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017. Thời gian tốt nhất để thực hiện dự án vào 

tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Chương trình sẽ kéo dài từ 2 tuần đến 6 tuần (bao gồm ngày đi 

lại của giáo viên và ngày cuối tuần), ưu tiên chương trình từ 3 tuần trở lên.  

Những hoạt động GVXS Fulbright có thể tham gia: 

 Chủ trì hội thảo, chuyên đề hoặc các hoạt động nâng cao chuyên môn giảng dạy cho 
các giáo viên, và giáo viên chuyên ngành sư phạm.  

 Tiến hành các bản khảo sát, đánh giá, điều tra nhu cầu và các nghiên cứu chương trình 
hoặc thể chế   

 Tư vấn các nhà quản lý hoặc phụ trách trong việc phát triển và nâng cao năng lực cán 
bộ  

 Xây dựng và đánh giá chương trình học thuật hoặc các tài liệu giáo dục  
 Tham mưu cho Bộ giáo dục hoặc các viện giáo dục về chính sách và các dự án giáo dục 

hoặc tham gia vào các chương trình tư vấn về giáo dục   
 Thực hiện các bài giảng hoặc bài thuyết trình tại hội thảo   
 Các hoạt động khác nhằm nâng cao năng lực đào tạo bậc phổ thông 

 

Những lĩnh vực được lựa chọn:  

 Tất cả các môn học (bậc tiểu học) 
 Nông nghiệp 
 Nghệ thuật 
 Đề cương giảng dạy 
 Khoa học gia đình và người tiêu dùng 
 Nghệ thuật biểu diễn 
 Đào tạo năng khiếu 
 Cố vấn trường học 
 Ngoại ngữ (Không phải tiếng Anh) 
 Nghiên cứu lịch sử/ xã hội 

 Nghệ thuật ngôn ngữ 
 Thư viện/ truyền thông 
 Toán học 
 Âm nhạc 
 Giáo dục thể chất/ Sức khỏe 
 Khoa học 
 Giáo dục đặc biệt 
 Đào tạo giáo viên 
 Khoa học công nghệ/ máy tính 
 Đào tạo nghề 

 



 

Yêu cầu đối với đơn vị tiếp nhận GVXS: 
 

Chương trình Fulbright sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi Hoa Kỳ - Việt Nam, thù lao cho cho giáo 
viên và lệ phí nhận thị thực nhập cảnh vào Việt Nam bên Hoa Kỳ. Đơn vị tiếp nhận sẽ hỗ trợ 
về thủ tục và lệ phí thị thực tại Việt Nam cho giáo viên, và đón tiễn sân bay, ăn, ở, đi lại tại địa 
phương trong suốt thời gian của chương trình.  
 
Các đơn vị mong muốn mời một GVXS Fulbright, vui lòng hoàn thành mẫu yêu cầu kèm 
theo và gửi về cho Chương trình qua email vnfulbright@gmail.com  trước 17h00, ngày thứ 
Hai, 26/9/2016.  
 

 

Thông tin liên hệ: 

Vũ Thị Dịu 
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