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Triết lý giáo dục: Song song với 
nhiệm vụ giảng dạy, truyền cảm 
hứng trong học tập cho sinh viên 

cũng là nhiệm vụ cực kỳ quan 
trọng của người giảng viên. 

 
 
 
 
 
 

Khoa Ngoại Ngữ,  
 Trường ĐH Mở Tp. HCM 

 
P.311, Lầu 3 

97 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM. 
Tel: 08 39300949 

 

 

 

 

 

Th.S Lê Phương Thảo 

Vị trí:  Giảng viên Tiếng Anh 

Môn giảng dạy: Viết, Phương pháp Giảng dạy, Phương pháp NCKH 

Địa chỉ email: thao.lp@oude.edu.vn 

 
Đào tạo dài hạn: 
 
1998 Cử nhân ĐH Sư Phạm Tiếng Anh Đại học Sư Phạm Tp. 
HCM 

2005 Thạc Sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng Đại học LaTrobe - Úc 

Đào tạo ngắn hạn: 
5/2014    Khóa bồi dưỡng xây dựng môn học trực tuyến, ĐH Mở 
TP.HCM 

8-9/2014 Khóa bồi dưỡng Giảng viên cốt cán của Đề án NNQG 2020 
tại SEMEO 

3/2013   Khóa bồi dưỡng “Thiết kế bài kiểm tra Tiếng Anh cho sinh 
viên” tại Viện nghiên cứu giáo dục Tp. HCM 

 

 
Các hoạt động và nghiên cứu gần đây: 

2011 –  “Cải thiện chất lượng hoạt động Ngoại khóa cho SV chuyên 
ngành Ngoại ngữ.” Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học trường ĐH 
Mở. 

2011 _ Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Tính tự chủ của người 
học trong đào tạo tín chỉ tại Khoa ngoại ngữ trường ĐH Mở” 

2012 _ Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Đánh giá tài liệu học tập 



và hiệu quả sử dụng tài liệu  học tập các môn kỹ năng đọc và viết  

của chương trình đào tạo chính qui tại trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí 

Minh.” 

2012 _ Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài “Điều tra về 

khó khăn của sinh viên trong việc dịch thành ngữ Anh – Việt và giải 

pháp” – Giải nhì cấp trường 

2013 _ Thành viên đề tài NCKH cấp trường “Khảo sát PPGD-KTĐG 

môn tiếng Anh lớp 10 tại bốn Trường THPT tại TP.HCM” 

 

 


