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1. Mục tiêu môn học:


Giúp sinh viên nhận thức được chức năng và công việc của người thầy.



Giúp sinh viên hiểu được tâm lý của người học và các yêu cầu và chất lượng của
người thầy dạy giỏi.



Giúp sinh viên nắm bắt được các phương pháp dạy mới, áp dụng vào tâm lý sinh
viên từng loại lớp để việc giảng dạy và học tập không nhàm chán, hiệu quả cao.



Rèn luyện thêm các kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên.

2. Thành quả sinh viên sẽ đạt được khi kết thúc môn học:
3. Mô tả môn học:


Phần lý thuyết: Người thầy; các công việc của ngưuời thầy; chất lượng của người thầy
giỏi; các loại người học; cách đối xử với họ. Tâm lý truyền thống của con người; ý nghĩa
của việc làm vui lớp học; ý nghĩa của mục đích yêu cầu trong giảng dạy; những chức
năng đặc biệt của người thầy; các phương pháp giảng dạy của người thầy…



Phần thảo luận: chia nhóm học phần, nghiên cứu và trình bày trước lợp cũng như phát
biểu ý kiến của cá nhân và tập thể.

4. Phương pháp giảng dạy và học tập và kỳ vọng đối với sinh viên:
5. Sách giáo khoa, Bài đọc thêm và các tư liệu khác:


The Art of Teaching (GILBERT HIGHET) và một số giáo trình khác do giảng viên
tổng hợp đưa vào giảng dạy thực tế.

6. Tiêu chuẩn đánh gía sinh viên
Những nội dung cần
đánh giá
Chuyên cần
Thi giữa kỳ
Thi cuối kỳ
Khác

Trọng số (%)
20
30
50

Thời gian thực hiện
(tuần thứ)
Tuần 8
Tuần 15

7. lịch trình giảng dạy
Tuần
1
2

Ngày học

Tên chương mục

14/02/2017
Orientation Day
15/02/2017
21/02/2017
Teachers and Actors
22/02/2017

4

The qualities of a good teacher

4

Special kinds of students

4

How to treat them

4

Review

4

Mid-Term Exam

4

9

11/04/2017 A sense of humor & Traditional
12/04/2017 psychology

4

10

18/04/2017 The Special funtions of the
19/04/2017 teacher

4

11

25/04/2017 Chapter II: The Teacher’s
26/04/2017 Method

4

5
6
7
8

12
13
14
15

07/03/2017
08/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
04/04/2017
05/04/2017

02/05/2017
03/05/2017
09/05/2017
10/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
23/05/2017
24/05/2017

Trưởng Bộ môn



Khai giảng:
13/02/2013

4

4

Ghi chú

4

Chapter I: The Teacher and The
Teacher’s job

3

28/02/2017
01/03/2017

Số tiết

The lecture method

4

The Tutorial system method

4

The commonest classroom work

4

General review for the final exam

4

Ngày 13 tháng 02 năm 2017
Giảng viên
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