GIỚI THIỆU CHUNG
Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo đội ngũ giảng dạy tiếng Anh có trình độ
nâng cao về lý thuyết các phương pháp giảng dạy và năng lực thực hành chuyên môn
để có thể đáp ứng các mục tiêu cụ thể như sau:
Trang bị kiến thức nâng cao về:
-

Kiến thức về các lý thuyết và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ từ truyền
thống đến hiện đại,

-

Kiến thức về các phương pháp giảng dạy các kỹ năng ngôn ngữ (nghe-nóiđọc-viết) bằng tiếng Anh;

-

Kiến thức liên ngành: học viên được trang bị các kiến thức về:
o Ngữ học Anh bao gồm âm vị học, ngữ nghĩa học, ngữ dụng học,
hình vị-cú pháp học làm nền tảng cho việc dạy thực hành tiếng ;
o Văn học và văn hóa Anh –Mỹ làm cơ sở cho việc mở rộng bài giảng,
giúp người học tiếng Anh nắm bắt được các khác biệt văn hóa và
tăng cường hiệu quả giao tiếp;

Trang bị kỹ năng về :
-

Ứng dụng những kiến thức đã học vào việc giảng dạy trong thực tế;

-

Quản lý lớp, tổ chức, điều phối các hoạt động trong lớp dạy ngoại ngữ, soạn
giáo án, soạn chương trình, thiết kế bài giảng, đánh giá kết quả học tập;

-

Nghiên cứu: bao gồm đọc và phê bình các công trình nghiên cứu, xử lý
thông tin;

-

Tư duy logic;

-

Thực hiện các công trình nghiên cứu.

Nâng cao khả năng tự nghiên cứu về:
-

Lý thuyết về phương pháp giảng dạy;

-

Đánh giá chương trình giảng dạy, giáo trình;

-

Phương pháp giảng dạy hiệu quả trong một môi trường cụ thể;

-

Các vấn đề liên quan đến cách dạy và học ngoại ngữ.

Khả năng đáp ứng nhu cầu KT – XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp:
-

Giảng dạy tiếng Anh phổ thông hoặc chuyên ngành ở các trường Đại Học
và Cao Đẳng, các trung tâm ngoại ngữ;

-

Có thể làm việc ở các cơ quan giáo dục trong và ngoài nước có liên quan
đến giảng dạy tiếng Anh;

-

Học viên của chương trình theo giảng dạy môn học phương thức II (có viết
luận văn thạc sĩ) được theo học lên chương trình đào tạo tiến sĩ các chuyên
ngành đúng, hoặc chuyên ngành gần như : Ngôn ngữ học so sánh, Lý thuyết
ngôn ngữ, Quản lý giáo dục, Ngôn ngữ Anh, …

