Giới thiệu các khóa Tập huấn Giáo viên tiếng Anh do IIG Việt Nam cung cấp
Tập huấn giáo viên là những khoá tập huấn chuyên sâu dành cho giáo viên Tiếng Anh về phương
pháp giảng dạy theo định hướng bài thi quốc tế bao gồm TOEIC/ TOEFL Primary/ TOEFL
Junior/ TOEFL ITP/ TOEFL iBT. Các khóa tập huấn này sẽ giúp giáo viên tích luỹ thêm được
kinh nghiệm giảng dạy thông qua các kiến thức chuyên môn cũng như những phương pháp giảng
dạy cập nhật được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đã được các chuyên gia của
Viện Giáo dục Khảo thí Hoa Kỳ (ETS) đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ. Sau mỗi khoá tập
huấn, học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của khóa học sẽ được cấp chứng chỉ
bởi IIG Việt Nam - đơn vị đại diện duy nhất của ETS tại Việt Nam, Lào, Campuchia và
Myanmar.
Mục đích chung của các khóa tập huấn này nhằm giới thiệu chi tiết về định dạng bài thi và
phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi quốc tế dành cho các giáo viên dạy
tiếng Anh muốn nghiên cứu sâu để nâng cao phương pháp giảng dạy hiệu quả theo định hướng
bài thi tiếng Anh quốc tế.
Ngoài ra, IIG Việt Nam cũng cung cấp các khóa tập huấn giới thiệu về các chương trình học
tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thành viên của ETS thiết kế và phát triển cũng như
cách thức sử dụng và ứng dụng các chương trình này vào giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào
tạo. Các khóa tập huấn này bao gồm: ED – ED Tích hợp; ED – ESP; và ED – IIG TOEIC
Shortcut. Cuối mỗi khóa học này, học viên tham gia đầy đủ và đáp ứng những yêu cầu của Ban
tổ chức cũng sẽ được cấp chứng chỉ bởi IIG Việt Nam - đơn vị đại diện duy nhất của ETS tại
Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

CÁC KHÓA TẬP HUẤN
1. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC quốc tế
(Propell Teacher Workshop for the TOEIC Test)
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về cấu trúc bài thi TOEIC (redesigned và updated);
 Phân tích chuyên sâu về từng phần và từng dạng câu hỏi trong bài thi
TOEIC;
 Gợi ý các hoạt động trong quá trình giảng dạy, chiến lược để đạt kết quả cao
trong các phần của bài thi TOEIC;
 Chia sẻ kiến thức về các thang điểm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh
thông qua kết quả bài thi TOEIC;
 Chia sẻ phương pháp đánh giá và kiểm tra trình độ trong quá trình giảng dạy
tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEIC;
 Thực hành soạn giáo án và giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi
TOEIC;
 Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến bài thi TOEIC.

Lợi ích

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được thi trải nghiệm bài thi TOEIC quốc tế (không cung cấp phiếu điểm);
 Được cung cấp ngân hàng các hoạt động giảng dạy tiếng Anh định hướng bài
thi TOEIC;
 Được cung cấp 02 bài TOEIC practice tests (full tests) do ETS biên soạn;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia ETS biên soạn và IIG độc
quyền phát hành;
 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về các kỹ năng thực hành tiếng của thí
sinh thông qua bảng miêu tả điểm TOEIC;
 Được chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi TOEIC;
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến bài thi TOEIC;
 Được mời đến các sự kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy TOEIC do
IIG Việt Nam tổ chức.

2. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL iBT
(Propell Teacher Workshop for the TOEFL iBT Test)
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về cấu trúc bài thi TOEFL iBT;
 Phân tích chuyên sâu về từng phần và từng dạng câu hỏi trong bài thi TOEFL
iBT;
 Gợi ý các hoạt động trong quá trình giảng dạy, chiến lược để đạt kết quả cao





Lợi ích

trong các phần của bài thi TOEFL iBT;
Chia sẻ kiến thức về các thang điểm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh
thông qua kết quả bài thi TOEFL iBT;
Chia sẻ phương pháp đánh giá và kiểm tra trình độ trong quá trình giảng dạy
tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL iBT;
Thực hành soạn giáo án và giảng dạy tiếng Anh định hướng bài thi TOEFL
iBT;
Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến bài thi TOEFL iBT;

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được tặng 1 tài khoản TPO – luyện thi trực tuyến (yêu cầu sử dụng ngay
trước khóa tập huấn) để trải nghiệm bài thi TOEFL iBT quốc tế;
 Được cung cấp ngân hàng các hoạt động giảng dạy tiếng Anh định hướng bài
thi TOEFL iBT;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia ETS biên soạn và IIG độc
quyền phát hành;
 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về các kỹ năng thực hành tiếng của thí
sinh thông qua bảng miêu tả điểm TOEFL iBT;
 Được chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi TOEFL iBT;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do ETS và IIG Việt Nam cấp;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
đào tạo để giảng dạy TOEFL iBT trên trang web chính thức của TOEFL Việt
Nam;
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến bài thi TOEFL
iBT;
 Được mời đến các sự kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy TOEFL
iBT do IIG Việt Nam tổ chức.

3. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL ITP
(Propell Teacher Workshop for the TOEFL ITP Test)
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về cấu trúc bài thi TOEFL ITP;
 Phân tích chuyên sâu về từng phần và từng dạng câu hỏi trong bài thi TOEFL
ITP;
 Gợi ý các hoạt động trong quá trình giảng dạy, chiến lược để đạt kết quả cao
trong các phần của bài thi TOEFL ITP;
 Chia sẻ kiến thức về các thang điểm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh
thông qua kết quả bài thi TOEFL ITP;
 Chia sẻ phương pháp đánh giá và kiểm tra trình độ trong quá trình giảng dạy
tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL ITP;
 Thực hành soạn giáo án và giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi
TOEFL ITP;
 Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến bài thi TOEFL ITP.

Lợi ích

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được thi trải nghiệm bài thi TOEFL ITP (không cung cấp phiếu điểm);
 Được cung cấp ngân hàng các hoạt động giảng dạy tiếng Anh định hướng bài
thi TOEFL ITP;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia ETS biên soạn và IIG độc
quyền phát hành;
 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về các kỹ năng thực hành tiếng của thí
sinh thông qua bảng miêu tả điểm TOEFL ITP;
 Được chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi TOEFL ITP;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến bài thi TOEFL
ITP;
 Được mời đến các sự kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy TOEFL
ITP do IIG Việt Nam tổ chức;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
đào tạo để giảng dạy TOEFL ITP trên trang web chính thức của TOEFL Việt
Nam.

4. Tập huấn giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior (Propell Teacher Workshop for the TOEFL
Primary/TOEFL Junior Tests)
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về cấu trúc bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Phân tích chuyên sâu về từng phần và từng dạng câu hỏi trong bài thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior;
 Gợi ý các hoạt động trong quá trình giảng dạy, chiến lược để đạt kết quả cao
trong các phần của bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Chia sẻ kiến thức về các thang điểm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh
thông qua kết quả bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Chia sẻ phương pháp đánh giá và kiểm tra trình độ trong quá trình giảng dạy
tiếng Anh theo định hướng bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Thực hành soạn giáo án và giảng dạy tiếng Anh định hướng bài thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior;
 Giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến bài thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior;

Lợi ích

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được thi trải nghiệm bài thi TOEFL Primary/TOEFL Junior (không cung cấp
phiếu điểm);
 Được cung cấp ngân hàng các hoạt động giảng dạy tiếng Anh định hướng bài
thi TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia ETS biên soạn và IIG độc
quyền phát hành;
 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu về các kỹ năng thực hành tiếng của thí
sinh thông qua bảng miêu tả điểm TOEFL Primary/TOEFL Junior;
 Được chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
đào tạo để giảng dạy TOEFL Primary/TOEFL Junior trên trang web chính
thức của TOEFL Việt Nam;
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến bài thi TOEFL
Primary/TOEFL Junior;
 Được mời đến các sự kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy TOEFL
Primary/TOEFL Junior do IIG Việt Nam tổ chức.

5. Tập huấn giáo viên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh có sử dụng chương trình
trực tuyến English Discoveries (ED) và ED tích hợp với các tài liệu có sẵn.
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về chương trình English Discoveries (ED) – là chương trình đào
tạo tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thành viên của Viện Khảo thí
Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cung cấp. ED mang lại giải pháp học tiếng Anh toàn
diện dựa trên công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu dạy và học đa dạng
của các cá nhân, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp;
 Giới thiệu Chương trình tích hợp ED với các tài liệu có sẵn như Market
Leader dành cho chương trình giảng dạy ở bậc Đại học hay Chương trình
tích hợp ED với Bộ sách giáo khoa giảng dạy tại các trường PTCS và PTTH;
 Tập huấn giáo viên về hệ thống TMS – hệ thống quản lý của giáo viên khi
tham gia giảng dạy chương trình ED/ED tích hợp.
 Cung cấp cho giáo viên tham gia tập huấn những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để hỗ trợ học viên trong quá trình giảng dạy tiếng Anh có sử dụng
chương trình ED;
 Tập huấn chi tiết về cách thức vận hành và triển khai chương trình đào tạo có
sử dụng ED hoặc ED Tích hợp, để trên cơ sở đó giáo viên tự xây dựng và
thực hiện chương trình giảng dạy hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng học
viên.

Lợi ích

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được tặng 1 tài khoản giáo viên để trải nghiệm chương trình ED ngay trong
quá trình tập huấn;
 Được chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình
giảng dạy và hỗ trợ học sinh/ sinh viên/học viên;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia Edusoft - ETS biên soạn và IIG
độc quyền phát hành;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
tập huấn về chương trình dạy và học tiếng Anh trực tuyến ED/ED tích hợp.
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến chương trình và
được mời đến dự các sự kiện liên quan do IIG tổ chức.

6. Tập huấn giáo viên về việc sử dụng Chương trình Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành
ED – ED ESP
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về chương trình English Discoveries (ED) – là chương trình đào
tạo tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thành viên của Viện Khảo thí
Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cung cấp. ED mang lại giải pháp học tiếng Anh toàn






Lợi ích

diện dựa trên công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu dạy và học đa dạng
của các cá nhân, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp;
Giới thiệu chương trình ED – ESP với các khóa học tiếng Anh chuyên ngành
trực tuyến;
Tập huấn giáo viên về hệ thống TMS – hệ thống quản lý của giáo viên khi
tham gia giảng dạy chương trình ED – ESP;
Cung cấp cho giáo viên tham gia tập huấn những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để hỗ trợ học viên trong quá trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành sử
dụng chương trình ED – ESP;
Tập huấn chi tiết về cách thức vận hành và triển khai chương trình đào tạo có
sử dụng ED – ESP, để trên cơ sở đó giáo viên tự xây dựng và thực hiện
chương trình giảng dạy hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng học viên.

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được tặng 1 tài khoản giáo viên để trải nghiệm chương trình ED – ESP ngay
trong quá trình tập huấn;
 Được chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình
giảng dạy và hỗ trợ học sinh/ sinh viên/học viên;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia Edusoft - ETS biên soạn và IIG
độc quyền phát hành;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
tập huấn về chương trình dạy và học tiếng Anh trực tuyến ED – ESP.
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến chương trình và
được mời đến dự các sự kiện liên quan do IIG tổ chức.

7. Tập huấn giáo viên về sử dụng English Discoveries trong giảng dạy tiếng Anh và
giới thiệu về Chương trình IIG TOEIC Shortcut
Nội dung

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung sau:
 Giới thiệu về chương trình English Discoveries (ED) – là chương trình đào
tạo tiếng Anh trực tuyến do Edusoft, công ty thành viên của Viện Khảo thí
Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cung cấp. ED mang lại giải pháp học tiếng Anh toàn
diện dựa trên công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu dạy và học đa dạng
của các cá nhân, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp;
 Tập huấn giáo viên về hệ thống TMS – hệ thống quản lý của giáo viên khi
tham gia giảng dạy chương trình ED;
 Cung cấp cho giáo viên tham gia tập huấn những kiến thức và kỹ năng cần
thiết để hỗ trợ học viên trong quá trình giảng dạy tiếng Anh có sử dụng
chương trình ED;
 Tập huấn chi tiết về cách thức vận hành và triển khai chương trình đào tạo có
sử dụng ED hoặc ED Tích hợp, để trên cơ sở đó giáo viên tự xây dựng và

thực hiện chương trình giảng dạy hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng học
viên;
 Giới thiệu tới giáo viên mô hình chương trình đào tạo IIG TOEIC Shortcut
nâng cao năng lực tiếng Anh định hướng bài thi TOEIC với hình thức học
kết hợp trực tiếp và trực tuyến có sử dụng ED. Chương trình đào tạo do IIG
biên soạn, dành cho các đối tượng học viên có nhu cầu tăng năng lực tiếng
Anh từ trình độ cơ bản đến nâng cao, tương đương 800+ điểm TOEIC.
Lợi ích

Tham gia khóa tập huấn, giáo viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
 Được tặng 1 tài khoản giáo viên để trải nghiệm chương trình ED ngay trong
quá trình tập huấn;
 Được chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình
giảng dạy và hỗ trợ học sinh/ sinh viên/học viên;
 Được tặng bộ tài liệu tập huấn do chuyên gia Edusoft - ETS biên soạn và IIG
độc quyền phát hành;
 Được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do IIG Việt Nam cấp;
 Được công bố trong danh sách các giáo viên đã được ETS và IIG Việt Nam
tập huấn về chương trình dạy và học tiếng Anh trực tuyến ED – IIG TOEIC
Shortcut;
 Liên tục được cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến chương trình và
được mời đến dự các sự kiện liên quan do IIG tổ chức.
 - Được giới thiệu về chương trình IIG TOEIC Shortcut do các chuyên gia
của IIG biên soạn đầy đủ từ khung chương trình, đề cương chi tiết, giáo án
mẫu, các bài kiểm tra ôn tập, bài thi giữa khóa và cuối khóa. Đây là chương
trình kết hợp học trực tiếp và trực tuyến (có sử dụng English Discoveries)
nhằm nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh và theo định hướng bài thi
TOEIC quốc tế.
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