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ĐẠI DIỆN CỦA HỘI NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TP.HCM

Đa dạng chương trình đào tạo TESOL có tính ứng dụng và thực 
hành cao.

Khóa học được thiết kế dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn giảng 
dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Chương trình tích hợp đặc biệt "Dual Diploma" giúp học một 
khóa - nhận hai bằng.

Tổ chức đào tạo TESOL chuyên sâu theo nhu cầu tổ chức/ 
doanh nghiệp.

Ban giảng huấn có trình độ M.A TESOL trở lên từ những trường 
Đại Học, tổ chức giáo dục uy tín  hàng đầu và được thẩm định 
bởi Ho Chi Minh TESOL Association.

Đồng hành lâu dài cùng học viên qua các hoạt động nghề 
nghiệp của TESOL-HCMC - Hội nghề nghiệp dành cho giáo viên 
tiếng Anh lớn nhất Việt Nam.

CHỈ CÓ TẠI
HORIZON TESOL



Ho Chi Minh City TESOL Association 
(TESOL-HCMC) là tổ chức nghề nghiệp của giáo 
viên tiếng Anh được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM thành 
lập từ năm 2005 theo Quyết định số 5544/QĐ-UBND với 
nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về các vấn đề liên quan 
đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh của thành phố.

TESOL-HCMC là Hội nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh 
vực giảng dạy tiếng Anh được công nhận tại Việt Nam, 
được điều hành bởi các lãnh đạo khoa tiếng Anh từ các  
trường Đại Học uy tín như ĐH Sư Phạm, ĐH KHXH&NV, 
ĐH Nông Lâm, ĐH Quốc gia TP.HCM và Sở GD&ĐT 
TP.HCM…

TESOL-HCMC là tổ chức xây dựng, kiểm soát chất 
lượng chương trình và cấp bằng cho các khoá học tại 
Horizon TESOL. 

Advanced College of Languages and Training 
Canada (ATC) là trường đào tạo ngôn ngữ chuyên 
nghiệp hàng đầu có trụ sở tại Canada cùng văn phòng 
tại Hàn Quốc và Brazil. Là thành viên của IATEFL 
(International Assosiation of
Teachers of English as a Foreign
Language), một trong hai tổ chức uy tín
nhất thế giới về giảng dạy tiếng Anh
như một ngoại ngữ. ATC có quan hệ
hợp tác và liên kết với nhiều tổ chức
quốc tế trong việc thúc đẩy giáo dục
trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, ATC liên kết với Horizon
triển khai các chương trình đào
tạo tiếng Anh chuyên nghiệp
chuẩn quốc tế với giáo trình,
bằngcấp được chuyển trực
tiếp từ Canada.

TẠI SAO CẦN HỌC TESOL?
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là văn bằng 
chuẩn quốc tế phổ biến nhất thế giới hiện nay về phương pháp giảng dạy 
tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác.

Bởi ít thiên về tính hàn lâm, học thuật mà chú trọng tính ứng dụng và thực 
hành cao nên tại Việt Nam, bằng TESOL đã trở thành một yêu cầu đối với giáo 
viên dạy tiếng Anh (cả người Việt và người bản ngữ) tại những tổ chức giáo 
dục chuyên nghiệp.

AI NÊN HỌC TESOL?
• Giáo viên, trợ giảng tiếng Anh tại các trường CĐ-ĐH, các trung tâm Anh ngữ
• Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh chuẩn bị tốt nghiệp muốn giảng dạy
• Người có nền tảng tiếng Anh vững chắc và yêu thích công việc giảng dạy

Khóa học TESOL Diploma 120 giờ được xây dựng theo 
chuẩn quốc tế và bám sát thực tiễn giảng dạy tiếng Anh 
tại Việt Nam với ban giảng huấn giàu kinh nghiệm là 
Giảng viên, Lãnh đạo Khoa và Giám đốc chuyên môn 
đến từ các Trường Đại học, Trung tâm Anh ngữ danh 
tiếng trong nước và quốc tế.

Nội dung khóa học
Chương trình đào tạo kéo dài trong 120 giờ, bao gồm 4 
modules:
• Module 1: Kiến thức nền tảng trong Giảng dạy
Cung cấp kiến thức cơ bản về lý luận dạy và học ngoại ngữ 
cùng các phương pháp phổ biến trong giảng dạy ngoại ngữ
• Module 2: Phương pháp giảng dạy cho các kỹ năng
Phương pháp giảng dạy 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết và 
các thành phần ngôn ngữ cùng những vấn đề cần lưu ý khi 
dạy các nội dung này.
• Module 3: Kỹ thuật giảng dạy
Bao gồm tạo không khí học tập, quản lý lớp, quản lý hành vi 
học tập của người học, sử dụng công cụ trực quan, hiểu 
biết về yếu tố văn hóa.
• Module 4: Thực hành và kiến tập
Thực hành và dự giờ quan sát rút kinh nghiệm từ các lớp 
học thực tế với giảng viên hướng dẫn.

Giá trị của chương trình
Khóa học TESOL Diploma 120 giờ tại Horizon TESOL là 
chương trình đào tạo TESOL Diploma của TESOL - 
HCMC và được công nhận bởi cơ quan có thẩm quyền 
nên có giá trị tại Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp, ngoài việc sở hữu chứng chỉ TESOL 
được công nhận tại Việt Nam, học viên còn được kết 
nạp trở thành hội viên TESOL-HCMC với nhiều quyền lợi 
và hỗ trợ thiết thực cho công việc giảng dạy sau này.

• Chương trình đào tạo Giáo viên/ Trợ giảng được thiết kế 
riêng theo nhu cầu cho Doanh nghiệp, Trung tâm Anh Ngữ 
và tổ chức Giáo dục.
• Tiếng Anh chuyên ngành (Báo Chí, Biên Phiên Dịch, Kinh 
Doanh, Du Lịch, Xuất Nhập Khẩu, Y Dược Nha)

• GMAT, SAT, GRE: khoá luyện thi toàn diện từ cơ bản đến 
nâng cao là bước bổ sung hoàn hảo cho những bạn đang 
có ý định du học.
• IELTS, TOEIC, TOEFL: khoá luyện thi chứng chỉ năng lực 
tiếng Anh quốc tế, học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến 
thức và kinh nghiệm cần có để tối đa hoá điểm số theo 
năng lực của mình.

CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN GÓI ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP VÀ TỔ 
CHỨC GIÁO DỤC

KHOÁ HỌC LUYỆN THI TEST - PREP

TESOL DIPLOMA

• Phương pháp giảng dạy cho chương trình tiếng Anh Trẻ 
Em, Thiếu Nhi, Thanh Thiếu Niên
• Phương pháp giảng dạy cho chương trình tiếng Anh 
Người Lớn
• Phương pháp giảng dạy cho lớp luyện thi IELTS, TOEIC, 
TOEFL
• Tâm lý học lứa tuổi để nâng cao hiệu quả giảng dạy
• Ứng dụng phương pháp trực quan sinh động vào giảng 
dạy
• Cách quản lý lớp và xử lý tình huống trong lớp học.
Làm thế nào để có một lesson plan hiệu quả.

KHÓA HỌC TẠI
HORIZON TESOL

(International Assosiation of
Teachers of English as a Foreign
Language), một trong hai tổ chức uy tín
nhất thế giới về giảng dạy tiếng Anh
như một ngoại ngữ. ATC có quan hệ
hợp tác và liên kết với nhiều tổ chức
quốc tế trong việc thúc đẩy giáo dục

Tại Việt Nam, ATC liên kết với Horizon
triển khai các chương trình đào
tạo tiếng Anh chuyên nghiệp

• Phương pháp giảng dạy cho chương trình tiếng Anh Trẻ 
Em, Thiếu Nhi, Thanh Thiếu Niên
• Phương pháp giảng dạy cho chương trình tiếng Anh 
Người Lớn
• Phương pháp giảng dạy cho lớp luyện thi IELTS, TOEIC, 
TOEFL
• Tâm lý học lứa tuổi để nâng cao hiệu quả giảng dạy
• Ứng dụng phương pháp trực quan sinh động vào giảng 
dạy
• Cách quản lý lớp và xử lý tình huống trong lớp học.
Làm thế nào để có một lesson plan hiệu quả.

Là đại diện chính thức của Ho Chi Minh City TESOL Association (Hội Nghiên cứu và Giảng 
dạy Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh) và là đối tác duy nhất tại Việt Nam của Advanced 
College of Languages and Training Canada (ATC), Horizon TESOL mang đến cho học viên 
và khách hàng các chương trình đào tạo văn bằng TESOL có giá trị trong nước và quốc tế,  
cùng các khóa học chuyên sâu về giảng dạy để người học nâng cao tay nghề trong lĩnh 
vực giảng dạy tiếng Anh.

Không chỉ đào tạo giáo viên, Horizon TESOL còn mang đến những giải pháp giáo viên dạy 
tiếng Anh chuyên nghiệp trong mọi cấp độ và lĩnh vực cho khách hàng.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI
HORIZON TESOL

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Khóa học TESOL Dual Diploma là chương trình đào tạo TESOL đặc biệt nhất chỉ có tại Horizon TESOL. Không chỉ mang 
đến những kiến thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, khóa học còn giúp học viên tiết kiệm thời 
gian và chi phí để sở hữu cùng lúc hai tấm bằng TESOL Diploma vừa được công nhận tại Việt Nam, vừa có giá trị quốc tế.

Giá trị của chương trình
Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp cùng lúc hai văn bằng:
• Bằng TESOL Diploma của Hội Nghiên cứu và Giảng dạy 
Tiếng Anh TPHCM cấp.
• Bằng International TESOL Diploma do Advanced College 
of Languages and Training Canada cấp và chuyển trực 
tiếp từ Canada đến học viên, có giá trị quốc tế.

Nội dung khóa học
Khóa học bao gồm chương trình đào tạo TESOL Diploma 
120 giờ của TESOL-HCMC và phần bài thi theo đề của ATC 
với sự hướng dẫn của giảng viên tại Horizon TESOL.

TESOL DUAL DIPLOMA


