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Vị trí ứng tuyển:  

SINH VIÊN DẠY THÊM Ở LÀNG SOS GÒ VẤP 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ tên: Phạm Thị Hoàng Mai 

Sinh ngày: 04/02/1992 Nơi sinh: Tp.HCM 

Địa chỉ thường trú: 54/8/4/28 đường Tân Chánh Hiệp 07, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

Tp.HCM 

Số điện thoại: 0934122283 

Email: hoangmaixhnv@gmail.com 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

Mong muốn trở thành một giáo viên thực sự, có tinh thần, trách nhiệm và đủ năng lực 

để giúp các em học sinh có được sự giáo dục đầy đủ các mặt, không chỉ là về kiến thức 

bên ngoài, mà còn là phẩm chất con người bên trong. 

Mong muốn có thể giúp ích cho cuộc đời, bắt đầu từ những công việc nhỏ bé nhưng có 

ích cho cộng đồng. 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Chuẩn bị tốt nghiệp đại học, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, chuyên ngành 

Lịch sử Việt Nam (khóa 2010 – 2014). 

Đã học và lấy Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm (tháng 12/ 2013). 

Đã học và lấy Chứng chỉ Tin học B Văn phòng (tháng 11/ 2014). 

KINH NGHIỆM 

Từng dạy thêm tại nhà với các nhóm nhỏ (từ 2 đến 4 em) trong các mùa hè, độ tuổi từ 

lớp 1 đến lớp 5 (dạy chữ, toán, anh văn). 

Từng dạy kèm tại nhà cho một số em nhỏ (lớp 1 đến lớp 5) trong thời gian còn đi học. 

KỸ NĂNG 

Kỹ năng giao tiếp tốt với các em nhỏ, lắng nghe và cùng chơi, cùng học với các em. 

Có khả năng truyền đạt tốt khi tiếp xúc với các em. 
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Có khả năng tư duy và xử lý tình huống khi có sự cố trong buổi học. 

PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 

Yêu thích và muốn giúp các em nhỏ học tập tiến bộ để có thể sống tốt hơn, có ích hơn, 

trước hết là đối với bản thân các em. 

Có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc. 

Có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng học hỏi những điều mới, vì thiết nghĩ người ta không 

chỉ học tập được từ người lớn mà còn học tập được ở trẻ em rất nhiều điều. 

 


