
TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG DO 

HỌC GIẢ FULBRIGHT TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

Trong khuôn khổ chương trình Học giả Hoa Kỳ tại Việt Nam năm 2018, chương 

trình Fulbright tại Việt Nam cử Tiến sĩ Fredricka Louise Stoller đến trình bày các báo 

cáo chuyện đề về phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Trường Đại học Phú Yên.  

Nội dung các báo cáo chuyên đề TS. Fredricka Louise Stoller sẽ trình bày tập 

trung vào các vấn đề giảng dạy tiếng Anh, cụ thể như sau: 

- Chuyên đề 1: “Integrated-Skills Instruction: An effective approach for 

promoting language learning and content learning”. 

- Chuyên đề 2: “Capacity Building for Junior Faculty: Pathways for Pursuing 

Advanced Degrees”. 

Một số công trình nghiên cứu nổi bật của TS. Fredricka Louise Stoller: 

- Tác giả các bài viết: English for Specific Purposes; English Teaching Forum; 

Journal of English for Academic Purposes; Reading in a Foreign Language. 

- Đồng tác giả các bài viết: Teaching English to Second Language Learners in 

Academic Contexts: Reading, Writing, Listening, Speaking (2018, Routledge); 

Teaching and Researching Reading (2nd ed., 2011, Routledge). 

- Đồng biên tập tài liệu A Handbook for Language Program Administrators (2nd 

ed., 2012, Alta English). 

- Đồng tác giả bài viết Write Like a Chemist (2008, Oxford University Press). 

Lĩnh vực chuyên môn của TS. Fredricka Louise Stoller bao gồm: giảng dạy kỹ 

năng đọc hiểu ngôn ngữ hai (L2 reading), phương pháp dạy học lấy nội dung làm trọng 

tâm (content-based instruction), Phương pháp học tập dự án (project-based learning), 

và kỹ năng viết có hướng dẫn (disciplinary writing). Tính đến nay, Bà đã giảng dạy và 

công tác tại hơn 30 quốc gia khác nhau với vai trò đào tạo giáo viên sư phạm và giáo 

viên giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. 


