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Vị trí: Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh
Môn giảng dạy: Đọc hiểu, Ngữ pháp, Luyện dịch, Phương pháp nghiên cứu
khoa học, Kỹ thuật hỗ trợ giảng dạy
Địa chỉ email:

thanh.bui@oude.edu.vn

Đào tạo dài hạn:
2013

Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh
Đại học Nam Queensland, Úc

2006

Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Phương Châm Giảng Dạy

“Người thầy giỏi không
phải là người đưa học trò
vào mê cung kiến thức
của mình, mà giúp học trò
khám phá ra lâu đài trí
tuệ của chính họ.” –
Albert Einstein

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Tp.HCM
Đào tạo ngắn hạn:
6-10/2014 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
ĐH Sư phạm kỹ thuật, Tp.HCM
12/2013

Khóa tập huấn ứng dụng năng lực công nghệ thông tin trong
dạy và học ngoại ngữ dành cho giảng viên các trường đại học,
cao đẳng – Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”

Khoa Ngoại Ngữ,
Trường ĐH Mở Tp. HCM
P.311, Lầu 3
97 Võ Văn Tần, Q.3,
Tp.HCM.
Tel: 08 39300949

8-10/2013

Khóa bồi dưỡng phát triển kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu,
ĐH Mở Tp.HCM

12/2013

Học bổng khóa đào tạo trực tuyến kỹ năng giảng dạy tiếng Anh
của Cengage Learning – National Geographic Learning

02/2012

Học bổng tham dự hội thảo South Asia Amazing Minds – Always
Learning: the Promotion & Emotiom of ELT của Pearson
Education South Asia Pte. Ltd.

Các hoạt động và nghiên cứu gần đây:
Báo cáo về ứng dụng nghệ thuật kể chuyện trực tuyến trong hoạt
động giảng dạy tiếng Anh tại hội nghị giảng dạy tiếng Anh HCMC OUTESOL lần thứ III, tại ĐH Mở Tp.HCM (5/2015)
Báo cáo về việc sử dụng mô hình SWOT để phân tích, đánh giá nội
dung đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
giai đoạn 2008-2020” tại hội nghị giảng dạy tiếng Anh HCMC OUTESOL lần thứ II, tại ĐH Mở Tp.HCM (8/2013)
Báo cáo về ứng dụng kỹ thuật hình ảnh trong việc phát triển tư duy
phản biện của người học tiếng Anh tại hội thảo South Asia Amazing
Minds – Always Learning: the Promotion & Emotiom of ELT của
Pearson Education South Asia Pte. Ltd. (02/2012)



