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HỌC VẤN
01/2010 - 07/2014

Đại học NYC
Cử nhân Ngôn Ngữ học Tiếng Anh ( Kết quả học tập: 8.5)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
01/2013 - 4/2014

Trung tâm ABC
Trợ giảng Tiếng Anh

Trách nhiệm chính:
- Lên nội dung bài giảng chi tiết theo mức độ người học từ cấp độ sơ cấp đến trung cấp
- Hỗ trợ giáo viên chính kiểm tra bài viết, chấm điểm và đánh giá
- Theo dõi sự tiến bộ của học viên để đưa ra những đánh giá chính xác, từ đó giúp họ cải thiện việc học Tiếng
Anh
- Luôn luôn truyền cảm hứng tới người học bằng việt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và tổ
chức các hoạt động vừa học vừa chơi.
- Trải nghiệm, đúc kết các phương pháp giảng dạy thích hợp với học viên: ...
Giải thưởng:
- "Trợ giảng xuất sắc"-được nhận bởi Giám đốc trung tâm ABC
- Học viên chia sẻ: "Người trợ giảng luôn quan tâm đến học viên, lắng nghe và giải đáp những câu hỏi của học
viên một cách chi tiết"

HOẠT ĐỘNG
2012 - 2014

Dự án...
Member

- Hỗ trợ học sinh ở vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn (Mộc Châu,...) ở việc tiếp cận đến Tiếng Anh
- Giúp các em tìm ra mục đích học Tiếng Anh cụ thể và từ đó hỗ trợ họ học để đạt được mục tiêu đó.

KỸ NĂNG & SỞ THÍCH
Chuyên môn

- Khả năng Tiếng Anh xuất sắc
- Chứng nhận Toeic 900 điểm được cấp bởi IIG

Kỹ năng sư phạm

- Chứng chỉ Sư phạm được cấp bởi...
- Giáo trình bài giảng Tiếng Anh theo cấp độ
- Quản lý lớp học hiệu quả

Sở thích

-Yêu thích lĩnh vực Giáo dục
- Niềm đam mê với nghề dạy học

NGƯỜI XÁC NHẬN
Mr John Smith

Giám đốc
Trung tâm ABC
Tel: 0987-654-xxx
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