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Viện Giảng dạy Xuất sắc Phoenix (ITE) được coi là một trong những viện chuyên sâu hàng đầu trong Đào 
tạo và Huấn luyện Giáo viên tại Úc.  Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp để cải thiện và sáng tạo trong 
thực hành giảng dạy.  Mục tiêu của chúng tôi là luôn luôn mang tới Chất lượng và Thực hành Tốt nhất 
trong Đào tạo Giáo viên. 

Nhóm các Chuyên gia đào tạo Giáo viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm của ITE cùng với một số Giáo sư Giáo 
dục giỏi nhất mang tới các khóa học theo yêu cầu khách hàng và được thiết kế đặc thù để đáp ứng nhu câu của cả 
giáo viên có kinh nghiệm và mới. Các chương trình cũng có sẵn cho Lãnh đạo Giáo dục như Hiệu trưởng và nhân sự 
Giáo dục Đại học.   

Các chế độ học có thể đa dạng từ ITE gửi chuyên gia đào tạo tới thực hiện Chương trình Phát triển Chuyên môn 
Giáo viên tại đất nước bạn, hoặc ITE tổ chức và thực hiện chương trình tại Úc, và/hoặc Mô hình Thực hiện Trực 
tuyến và Hỗn hợp. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Bạn có phải là 
giáo viên có 
kinh nghiệm 

không? 

CÓ 

Các Chương trình Phát triển Chuyên môn 
(Toàn bộ các môn học) 
Các Chương trình Đào tạo Giáo viên (Giáo viên có 
Kinh nghiệm-Đang làm việc) 
Khóa học ngắn, hội thảo, lớp học chuyên đề, chương 
trình theo yêu cầu khách hàng và Đào tạo Giáo dục ở 
Nước ngoài. 
Trường cấp Một, cấp Hai, cấp Ba và Giáo dục Đại học 

Trọng tâm Giảng dạy Tiếng Anh: 
Đào tạo TEFL/TESOL (Giáo viên có Kinh 
nghiệm/Đang làm việc) 
Khóa học ngắn, hội thảo, lớp học chuyên đề, chương 
trình theo yêu cầu khách hàng và Đào tạo Giáo dục ở 
Nước ngoài 
Trường cấp Một, cấp Hai, cấp Ba và Giáo dục Đại học 
(a)   Các khóa học Chứng chỉ và Tiền chứng chỉ 
Phoenix ITE   
(b)   Các Khóa học Chứng chỉ Đào tạo Giáo viên 
Cambridge (Giáo viên có Kinh nghiệm) 
 CELT-P  CELT-S   iCELT  CELTA   DELTA  EMI (Đào tạo 
loại danh dự)  

KHÔNG 

1.Trọng tâm TESOL: 
2.Đào tạo TEFL/TESOL (Đang đào tạo/Chưa có 
Kinh nghiệm Giảng dạy) 
3.* Chứng chỉ Phoenix ITE và Cambridge 
4.*Thực hành Giảng dạy có Giám sát 
5.TKT   CELTS-P   CELT-S   CELTA 
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Chế độ Thực hiện 
1. Chương trình được thực hiện “Ở Úc” tại Phoenix ITE.  
Chương trình có thể chỉ diễn ra trong vài ngày hoặc kéo dài theo ý khách hàng.  Chương trình có thể 
bao gồm tiết học trong lớp, dự giờ, trải nghiệm thực tế trong trường học v.v...  
Chương trình thường theo yêu cầu khách hàng/được thương lượng để đáp ứng các nhu cầu của khách 
hàng. Một số ví dụ bao gồm: Ví dụ (A)        Ví dụ (B) 
 
2. Học “Trong Nước” (ngoài Úc). 
Phoenix ITE gửi các Chuyên gia đào tạo Giáo viên trình độ cao tới tổ chức của bạn để thực hiện 
chương trình như đã thương lượng. Những chương trình này được thiết kế để phù hợp với các hạn 
chế về giảng dạy của khách hàng.  Một số ví dụ bao gồm: Ví dụ (C)        Ví dụ (D) 
 
3. Thực hiện Kết hợp 
Kết hợp thực hiện giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.  Chế độ trực tiếp có thể được thực hiện tại Úc 
hoặc ở nước ngoài, với hỗ trợ trực tuyến trước hoặc sau hợp phần thực hiện trực tiếp. 
Một số ví dụ bao gồm: Ví dụ (E)        Ví dụ (F) 

Bước tiếp theo? 
1. Chúng tôi nói chuyện với bạn để xác định nhu cầu.  Chúng tôi thường gửi cho bạn tờ thông tin 
‘Phân tích Nhu cầu’ để chúng tôi có thể hiểu rõ các nhu cầu của bạn. 
  
2. Chúng tôi chuẩn bị chương trình mẫu/theo yêu cầu khách hàng ban đầu cho bạn. 
  
3. Chúng tôi thương lượng và chuẩn bị báo giá cho chương trình tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu và 
ngân sách của bạn. 
  
4. Chúng tôi đồng ý về các điều khoản và thời gian chương trình/thực hiện 
 

Tôi sẽ được Nhận Những gì Khác nữa? 
• Báo cáo Học thuật Toàn diện và Chứng chỉ Hoàn thành 
• Được cung cấp Chương trình Phát triển Chuyên môn tiếp nối, cố vấn và truy cập Cổng thông tin 
trực tuyến. 
• Dịch vụ “Tiếp Đón”. Nơi ở tại học xá hoặc Ở cùng người bản xứ. Tham quan chuyên môn và giải trí. 
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