Thông Báo
Chương trình Nâng cao Năng lực và Thành tích Giảng dạy Fulbright TEA
năm 2020-2021 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí
Minh hân hạnh thông báo Chương trình Bồi dưỡng Năng lực và Thành tích
Giảng dạy (Fulbright TEA) năm 2020-2021. Do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ,
chương trình trao đổi này đem lại cho giáo viên trung học cơ sở và trung học
phổ thông của các nước trên thế giới cơ hội phát triển năng lực trong các lĩnh
vực chuyên môn, bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy và nâng cao sự hiểu biết về đất
nước Hoa Kỳ. Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển trên mạng là 16/03/2020.
Tổng quan về chương trình
Chương trình Fulbright TEA là chương trình học thuật sáu (06) tuần bao gồm
các hội thảo chuyên đề về phương pháp giảng dạy mới, biên soạn giáo trình,
soạn giáo án và công nghệ giảng dạy. Giáo viên tham dự cũng sẽ phối hợp với
giáo viên Mỹ để thực hành giảng dạy tại một trường trung học của Hoa Kỳ gần
trường đại học nơi tiếp nhận chương trình. Chương trình còn bao gồm các buổi
sinh hoạt tìm hiểu văn hóa, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn.
Các giáo viên quốc tế tham gia chương trình sẽ đến Hoa Kỳ vào mùa xuân 2021
hoặc mùa thu năm 2021. Chương trình sẽ tuyển tối đa năm (05) giáo viên từ các
trường trung học của Việt Nam.
Toàn bộ chi phí của chương trình bao gồm: phí quản lý chương trình, vé máy
bay khứ hồi trong nước và quốc tế, đi lại, ăn ở, bảo hiểm y tế, phụ cấp tìm hiểu
văn hóa, phụ cấp mua sách, gửi sách về Việt Nam và các chi phí phát sinh trong
chương trình sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.
Quy trình và tiêu chuẩn xét tuyển
Giáo viên tham gia Chương trình Fulbright TEA sẽ được xét tuyển rộng rãi dựa
vào năng lực theo các tiêu chuẩn dưới đây. Các ứng viên xuất sắc nhất sẽ được
ban xét tuyển của Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ phỏng
vấn.
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Tiêu chuẩn xét tuyển:
• Là công dân Việt Nam;
• Hiện là giáo viên toàn thời gian tại một trường trung học cơ sở hoặc trung
học phổ thông công lập tại Việt Nam (giảng dạy học sinh từ 12-18 tuổi);
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trên lớp về một trong các bộ
môn: Tiếng Anh, Khoa học Xã hội (Văn, Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công
dân…), Khoa học Tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh,…) hoặc Giáo dục đặc
biệt (dạy học sinh khuyết tật…);
• Có ít nhất bằng Cử nhân hoặc tương đương;
• Có ý định tiếp tục giảng dạy sau khi hoàn tất chương trình;
• Có năng lực Tiếng Anh theo điểm TOEFL thi trên giấy tối thiểu là 450
(tương đương B1 theo Khung Năng lực Châu Âu hoặc 4.0 theo IELTS).
Ứng viên không cần nộp chứng chỉ trình độ tiếng Anh nhưng khuyến
khích nộp nếu sẵn có. Ứng viên vào vòng tuyển chọn cuối cùng sẽ được
bố trí thi iBT TOEFL miễn phí.
Công chức thuộc Bộ/Sở Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng, cán bộ quản lý giáo
dục, giảng viên sư phạm, cán bộ và giảng viên các trường đại học, giáo viên
tiếng Anh tư thục và giáo viên các trường dành cho học sinh nước ngoài không
nằm trong diện xét tuyển.
Ứng viên vừa mới tham gia các chương trình trao đổi tương tự ở Hoa Kỳ hoặc
các nước Phương Tây ít được ưu tiên. Ưu tiên được dành cho giáo viên giảng
dạy tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện giảng dạy khó khăn.
Cách dự tuyển
Ứng viên quan tâm hoàn chỉnh mẫu đơn dự tuyển và nộp qua mạng tại địa chỉ:
https://oas.irex.org/fulbrighttea/
Thời hạn chót nộp đơn: 16/03/2020
Người liên hệ:
• Ông Lê Dương, Phó GĐ Văn phòng Tiếng Anh Khu vực, Đại sứ quán Hoa

Kỳ tại Hà Nội. Email: relovietnam@state.gov hoặc ĐT: 024-3850 5000, máy
lẻ 6115.
• Bà Trần Nguyễn Hạnh Nguyên, Chuyên viên Tiếng Anh, Phòng Văn hóa Thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Email:
TranNNH@state.gov hoặc ĐT số: 028-35204625.
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Fulbright Teaching Excellence and Achievement
(Fulbright TEA) Program

A program sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA),
with funding provided by the U.S. Government and administered by IREX

2020-2021 ONLINE APPLICATION GUIDE
FOR APPLICANTS
Please confirm with the U.S. Embassy/Fulbright Commission in your country that the online application
is being accepted.
Register as a new applicant by creating an account at: https://oas.irex.org/fulbrighttea
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2 . The home page allows you to view all the sections required to submit your application. Please
keep track of which of those are complete, in progress, or not yet started. Note: You do not need to
finish the application in one sitting. Remember your login information and you may come back to the
application at any time prior to your country specific deadline.
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3. Click on each section of the application to enter information about yourself. Make sure to Save &
Return to the main application page when you are finished with each section.
Questions with a red asterisk (*) are required questions. The section will not be complete until all of the
boxes with red asterisks are completed.
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4. Section XI. Essay Questions: Please note that there are multiple components of this section.

5. Sections XII and XIII. Institutional Support and Reference Form and Leave Approval Form: In these
sections, please download and print the Institutional Support and Reference Form and Leave Approval
Form. These forms must be completed for your application to be considered complete. Your supervisor
must fill out the Institutional Support and Reference Form. The School Director at the school where you
are currently employed must fill out the Leave Approval Form. Once these forms are completed, upload
an electronic copy to the system. These sections are not complete until they are uploaded.
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6. Section XIV. Supplemental Documents: If you would like to upload any other documents that you
feel strengthen your application, please do so here.

7

7. When you have completed all sections, click “Download Application PDF” to save a copy of your
application for your records. Finally click “Submit Application”. The screen will show a preview of your
application. Review the information. If you have no further changes, click “Submit Application” a second time
and your application will be submitted.
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You will see a message on the screen verifying that you have submitted your application.

Please contact IREX at fulbrighttea@irex.org if you have any questions about using the Online Application
System.
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