
ANH VĂN THIẾU NIÊN
Dành cho học viên độ tuổi từ 11 đến 14 – đây là giai đoạn 
tối quan trọng để xây dựng nền tảng cho việc thành thạo 
ngôn ngữ và giúp học viên làm quen với các khái niệm cốt
lõi của việc làm bài thi.

Chương trình học chú trọng phát triển toàn diện kỹ năng 
nghe, nói, đọc, viết và nâng cao vốn từ vựng để đảm bảo 
học viên có thể tự tin giao tiếp trong và ngoài lớp học.

Giáo trình được thiết kế phù hợp với độ tuổi và trình độ của 
học viên, giúp học viên tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả nhất.

Việc học tiếng Anh cùng 100% giáo viên bản ngữ, kết hợp 
những hoạt động vui chơi và tình huống thực tiễn sẽ giúp 
học viên tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác.

“Mục tiêu của chúng tôi là nơi đào tạo Anh ngữ
có chất lượng và uy tín, nhằm nâng cao khả năng 
học tập, nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh cho tất 
cả mọi người với chi phí hợp lý.”
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3 BƯỚC ĐỂ ĐĂNG KÝ
Kiểm tra xếp lớp

Bài kiểm tra bao gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết và thi vấn đáp cùng 
giáo viên nước ngoài, thời gian khoảng 1 giờ 40 phút. Bài kiểm tra này 
sẽ chỉ ra trình độ Anh văn hiện tại của bạn. Kết quả xếp lớp sẽ có giá trị 
trong vòng 6 tháng.

Chọn khóa học phù hợp

Tùy thuộc vào trình độ và mục đích học Anh văn của bạn, chúng tôi sẽ 
tư vấn để bạn có thể chọn được 1 khóa học Anh văn phù hợp nhất.

Đăng ký

Bạn có thể đăng ký cho một khóa học sắp mở hoặc khóa học đang được 
giảng dạy phù hợp với trình độ của bạn. Nếu hiện tại chưa có lớp nào phù 
hợp với bạn, bạn có thể đăng ký và chờ lớp mới sẽ khai giảng, Trung tâm 
sẽ liên hệ với bạn ngay khi khóa học bắt đầu. 
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TIẾNG ANH
là chìa khóa tiếp cận tri thức toàn cầu

Vì sao nên học Tiếng Anh tại EIU Language Center?

Đội ngũ 100% giáo viên bản xứ giàu kinh nghiệm, có bằng đại học 
trở lên và đạt chứng chỉ giảng dạy Anh ngữ quốc tế (CELTA)

Chương trình học được thiết kế với các chủ đề đa dạng, gần gũi với 
giáo trình được chọn lựa kỹ càng và cập nhật mới nhất theo chuẩn 
quốc tế.

Hệ thống phòng học được thiết kế hiện đại, tiện nghi, chuẩn quốc tế.

Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, lịch sự giúp học viên lựa 
chọn các lớp học phù hợp với khả năng của bản thân; luôn hỗ trợ học 
viên trong và cả sau quá trình học tập tại EIU Language Center.

Khóa học cung cấp một nền tảng vững chắc cho những học viên chưa bao giờ học tiếng Anh hoặc chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh. Trong
khóa học này, học viên được làm quen với những con số, ngày tháng, thời gian và ngôn ngữ trong lớp học để học viên có thể nói và viết 
câu đơn giản về cuộc sống hàng ngày - sở thích, năng lực bản thân…

Khóa học này dành cho học viên đã hoàn thành cấp độ Căn Bản (Beginner) hoặc đã có kiến thức cơ bản về tiếng Anh. Học viên được 
trao dồi kỹ năng nói và viết thông qua các chủ đề về sự kiện và hoạt động trong quá khứ, hiện tại, tương lai. 

Khóa học này giúp cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ mà học viên đã được học trong các khóa học trước. Đây là giai đoạn quan trọng 
giúp học viên có thể vận dụng kiến thức đã học vào thực hành giao tiếp hiệu quả và tự tin hơn. Học viên có thể mô tả và so sánh người, 
địa điểm, và các sự kiện cũng như nói về ước mơ, hy vọng và hoài bão trong tương lai. Bên cạnh đó, khóa học cũng giới thiệu đến học 
viên cách viết email, thư mời và bài viết ngắn.
Khóa học này dành cho học viên đã hoàn thành trình độ Sơ – Trung cấp (Pre-Intermediate) hoặc đã có nền tảng ngôn ngữ tiếng Anh 
tốt. Học viên sẽ được học cách sử dụng tiếng Anh để thảo luận về tương lai của riêng họ và của thế giới, kể về kinh nghiệm cuộc sống 
trong quá khứ, bàn luận về chủ đề du lịch, hoạt động tình nguyện, các mối quan hệ và những thành tựu. Ở cấp độ này, học viên cũng 
được tạo cơ hội để rèn luyện kỹ năng viết bài dài hơn ở nhiều thể loại khác nhau như tiểu luận, tường thuật và các bài báo.

Nếu như ở những khóa trước học viên được tiếp cận với từ vựng và tình huống đơn giản, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, thì khóa học 
này giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh thành thạo ở mức độ phức tạp hơn thông qua các chủ đề thảo luận như lịch sử, 
văn hóa, những quyết định trong cuộc sống và giải trí. Khóa học cũng giúp học viên củng cố các cấu trúc ngữ pháp đã dạy trước đó, 
đồng thời giới thiệu những kiến thức mới và có tính thử thách cao hơn. Hơn thế nữa, học viên được tạo cơ hội để thể hiện khả năng 
sáng tạo trong các bài viết qua những câu chuyện và những điều bí ẩn.
Kết thúc khóa học, học viên tự tin hơn và đủ năng lực để trao đổi và chứng minh cho một quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau như 
vấn đề môi trường, việc làm và công nghệ. Học viên sẽ biết cách sử dụng ngôn ngữ chức năng một cách thành thục hơn, tập trung 
vào tính phù hợp trong các tình huống khác nhau. Thêm vào đó, học viên sẽ có cơ hội khám phá sâu hơn về các dạng ngữ pháp tương 
lai và hoàn thành, cùng với hệ thống mạo từ, và va chạm với các dạng mệnh đề phức tạp hơn
Khóa học giúp học sinh thảo luận nhiều chủ đề hơn, đồng thời phát triển nhận thức về ngôn ngữ và cải thiện cách sử dụng ngôn ngữ 
cho các mục đích cụ thể và đối tượng khác nhau như  lĩnh vực chuyên môn hoặc học thuật. Khóa học này cũng khuyến khích học viên 
nâng cao kỹ năng tư duy suy luận đa chiều về những vấn đề trong thế kỷ 21, những tình huống khó xử cá nhân và tiền bạc. Kết thúc 
khóa học, học viên có đầy đủ khả năng để giao tiếp thành thạo trong môi trường sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Trình độ        Chương trình học
CƠ BẢN

(BEGINNER)
Gồm 02 khóa B1 và B2

SƠ CẤP
(ELEMENTARY)

Gồm 02 khóa E1 và E2

SƠ-TRUNG CẤP
(PRE-INTERMEDIATE)
Gồm 02 khóa PI1 và PI2

TRUNG CẤP
(INTERMEDIATE)

Gồm 03 khóa I1, I2 và I3

TRUNG CẤP +
(INTERMEDIATE-PLUS)

Gồm 03 khóa I1+, I2+ và I3+

CAO-TRUNG CẤP
(UPPER-INTERMEDIATE)
Gồm 03 khóa UI1, UI2 và UI3

CAO CẤP
(ADVANCED)

Gồm 03 khóa A1, A2, A3
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