TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh là đơn vị có uy tín
và kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo chương trình thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn Tiếng Anh trong nước và liên kết.
Từ năm 2017 đến nay, Khoa Đào tạo Sau đại học đã tổ chức thành công 5 khoá học
cấp chứng chỉ Giảng dạy Anh văn thiếu nhi.
1. Mục tiêu đào tạo
Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản về phương pháp và thực hành kỹ năng giảng dạy,
giúp học viên phát triển nghề nghiệp và giảng dạy Anh văn thành công ở cấp mẫu giáo
và cấp 1.
2. Cơ hội nghề nghiệp
- Giảng dạy Anh văn tại các Trung tâm Anh ngữ.
- Giảng dạy Anh văn cho trẻ em tại trường mẫu giáo, tiểu học hoặc dạy kèm tại nhà.
3. Đối tượng tuyển sinh
- Ứng viên tốt nghiệp cử nhân đại học/ cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh;
- Ứng viên tốt nghiệp cử nhân đại học/ cao đẳng/ trung cấp các ngành khác có chứng
chỉ năng lực tiếng Anh trình độ B2 hoặc IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600.
4. Nội dung khoá học
Tâm lý giáo dục thiếu nhi
(Instructional psychology for young learners)
Phương pháp giảng dạy Anh văn thiếu nhi
(Teaching methodology for young leaners)

Giảng tập dạy thiếu nhi
(Teaching practice)
Kiến tập
(Practice)

- Sau khi hoàn tất chương trình, học viên được nhận chứng chỉ Giảng dạy Anh văn
thiếu nhi (Certificate in Teaching English to young learners);
- Ứng viên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh sẽ được miễn giảm môn
Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh khi tham gia học chương trình cao học cùng chuyên
ngành tại trường.
5. Học phí: 2.500.000/ học viên
6. Thời gian và địa điểm học
- Chủ nhật (sáng – chiều): Học trong 5 tuần
- Khai giảng: 17/06/2018 (Nhận đăng ký đến hết ngày 09/06/2018)
- Địa điểm học:
97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoặc 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Hồ sơ đăng ký:
Bao gồm:
- Đơn xin dự tuyển (
- CMND photo công chứng
- Bằng tốt nghiệp đại học + bảng điểm (photo công chứng hoặc xuất trình bản chính đối
chiếu)
- Chứng chỉ năng lực Tiếng Anh trình độ B2 hoặc tương đương (IELTS 5.5, TOEIC
600,..) đối với học viên tốt nghiệp không đúng chuyên ngành Tiếng Anh (photo
công chứng hoặc xuất trình bản chính đối chiếu).
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