CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI SAT
Chương trình luyện thi SAT:
Chương trình luyện thi SAT được thiết kế bởi Franklin Learning Centers (Mỹ) do các
giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm giảng dạy theo phương
thức học tập hiện đại và linh hoạt, giúp học viên nhanh chóng đạt điểm cao trong kỳ
thi SAT, mang lại cơ hội du học và ứng tuyển học bổng vào các trường Đại học danh
giá nhất trên thế giới.
Điểm nổi bật của chương trình SAT:
• Cá nhân hóa lộ trình: Dựa trên điểm mạnh, điểm yếu về kiến thức của mỗi
học viên để xây dựng lộ trình học phù hợp, từ đó tối đa hóa điểm SAT.
• Kiến thức chuyên đề: Toán, Đọc và Viết bằng tiếng Anh được thiết kế từ căn
bản đến nâng cao giúp học sinh nâng cao kỹ năng làm bài
• Hệ thống tài liệu chuyên biệt: Đa dạng bao gồm thư viện bài giảng, thư viện
từ vựng, hệ thống bài tập, bài thi theo tiêu chuẩn của bài thi SAT và bài đánh
giá cuối cùng. Học viên sau khi luyện tập sẽ nắm vững phương pháp, chiến
lược làm bài thi, tạo tâm lý tự tin khi tham gia kỳ thi chính thức.
• Đội ngũ giáo viên: giàu kinh nghiệm, bao gồm giáo viên bản ngữ của Franklin
Learning Centers cùng các giáo viên Việt Nam hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu
của học sinh Việt Nam, hỗ trợ tư vấn các chiến lược luyện thi hiệu quả
• Cam kết tăng điểm đầu ra tối đa: theo từng cấp độ trong thời gian ngắn nhất.
MÔ HÌNH HỌC TẬP HIỆN ĐẠI
• Học trực tiếp tại học viện: Tham gia lớp học cùng đội ngũ giảng viên bản ngữ/Việt
Nam giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về sư phạm, bằng cấp giảng dạy đạt
tiêu chuẩn quốc tế và có kinh nghiệm luyện thi SAT lâu năm.
• Học trực tuyến: Giáo trình điện tử - trực tiếp giảng dạy bởi giáo viên Mỹ - tạo điều
kiện cho học sinh học mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ 24/7 giúp học sinh hoàn thành lộ trình
và mục tiêu đề ra.
Khung chương trình SAT/SAT Plus:
1. SAT – MATHS
2. SAT – READING
3. SAT – WRITING & LANGUAGE
CÁC KHÓA HỌC
SAT INTENSIVE
• Hình thức: Học online kết hợp offline cùng cố vấn học tập tại học viện
• Khóa học 90 ngày, 206 giờ học (online + offline)
• 2 buổi/tuần - 1,5 giờ/buổi
• Cam kết tăng ít nhất 100 điểm so với đầu vào
SAT PLUS
• Hình thức học: 100% offline (50% Giáo viên bản ngữ - 50% Giáo viên VN)
(*SAT Master (>1400) áp dụng hình thức học blended learning kết hợp online và
offline)
• 5 khóa học tương ứng với 5 cấp độ : SAT Foundation (<1010) - SAT Standard - SAT
Intermediate - SAT Advanced - SAT Master (>1400)
• 2h/buổi, 2 buổi/tuần, 12 tuần học/khóa
• 10-15 học viên mỗi lớp
• Cam kết đầu ra 1400++ khi đăng kí trọn 05 khóa học.

