MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Câu hỏi: Khoá học tiếp theo sẽ được khai giảng khi nào? Có lịch nào khác không?
Trả lời: Khoá học này chỉ được mở 1-2 lần/năm theo một lịch duy nhất. Nếu khoá học đã kết thúc,
Anh/Chị vui lòng để lại thông tin liên lạc (số điện thoại và địa chỉ email) để trường có thể gửi
thông tin khoá tiếp theo khi có kế hoạch khai giảng.
Người nhận đăng ký: cô Tố Anh – toanh.ngo@vlstudies.com - 39100168
Câu hỏi: Đối tượng học viên là ai?
Trả lời: Học viên là người Việt Nam và không giới hạn độ tuổi, bằng cấp, tính chất công việc.
Câu hỏi: Giá trị của giấy chứng nhận cuối khoá như thế nào?
Trả lời: Cuối khoá học, học viên phải làm bài kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận là một văn bản do trường VLS cấp, mang tính tham khảo nội bộ, không có
giá trị tương đương như chứng chỉ nghiệp vụ do cơ quan nhà nước cấp.
Câu hỏi: Giảng viên của chương trình là ai?
Trả lời: Là giáo viên lâu năm của VLS, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc dạy tiếng Việt
cho người nước ngoài.
Câu hỏi: Học viên có cần biết tiếng Anh không?
Trả lời: Học viên không nhất thiết phải có bằng cấp tiếng Anh cụ thể nhưng cần có khả năng
giao tiếp bằng tiếng Anh vì sẽ có một số buổi học với người nước ngoài.
Câu hỏi: Nếu muốn trở thành giáo viên của VLS, học viên cần phải làm gì?
Trả lời: Sau khoá học, nếu học viên có mong muốn trở thành giáo viên của VLS và VLS cũng có
nhu cầu tuyển dụng giáo viên mới thì học viên sẽ tham gia 2 lần dạy thử bắt buộc để nhà
trường biết được tiềm năng của học viên đối với công việc này. Nếu đạt yêu cầu, các giáo
viên mới sẽ tham gia chương trình đào tạo nội bộ khoảng 1 tháng bao gồm dự giờ lớp học
thực tế, tìm hiểu sâu hơn phương pháp dạy cụ thể từng bài học….
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