GIỚI THIỆU CHUNG
Tiếng Anh học thuật chuyên ELE (English Language
Enhancement) là chương trình thiết kế dành cho các
bạn học sinh trung học với mục tiêu nâng cao trình độ
tiếng Anh học thuật giúp học viên không những tự tin
thể hiện bản thân, hòa nhập vào môi trường quốc tế
mà còn có khả năng khai thác các học liệu chuyên
sâu bằng tiếng Anh, tiếp cận tri thức, thành tựu khoa
học toàn cầu. Từ đó xây dựng hành trang kiến thức,
kỹ năng, khả năng ngoại ngữ để cạnh tranh công
bằng với học sinh quốc tế

Chương trình phù hợp với các bạn học sinh có định hướng:
● Tham gia kỳ thi tiếng Anh vào các lớp tăng
cường hoặc trường chuyên cấp THPT.
● Đạt điểm cao trong kỳ thi TOEFL Junior,
ELTiS.
● Phát triển kỹ năng nền tảng cho các kỳ thi
IELTS hay SAT/ ACT.
● Chuẩn bị sẵn sàng theo học chương trình
THPT quốc tế ngay tại Việt Nam
● hay các chương trình học thuật bằng
Tiếng Anh.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình học chính: Đọc, Viết & kiến thức Toán (tiếng Anh) được thiết kế giúp học sinh
nâng cao tiếng Anh học thuật, phát triển kiến thức & tư duy Toán học, phát triển tư duy logic &
khả năng phản biện, hiểu biết về văn hóa thế giới và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ.

ELE TOÁN
Học phần Toán bằng tiếng Anh
cung cấp kiến thức Toán học cơ
bản, hỗ trợ học sinh theo học
chương trình toán quốc tế đặc
biệt là theo chuẩn US Common
Core được sử dụng tại các trường
công ở Mỹ.
Chương trình giúp học viên rèn
luyện cách tư duy và phương
pháp giải quyết vấn của sinh viên
quốc tế.

ELE ĐỌC
ELE VIẾT VÀ NÓI
Luyện kỹ năng đọc hiểu học thuật
thông qua các bài giảng và bài Phát triển kỹ năng Viết và Giao
đọc với các chủ đề gần gũi với tiếp cùng với Giáo viên bản ngữ.
cuộc sống hàng ngày của học
Viết và Nói là 2 kỹ năng cần sự
sinh Mỹ.
rèn luyện và hướng dẫn chuyên
Tăng cường khả năng đọc hiểu sâu giúp học viên có thể sắp xếp,
giúp học viên có đủ khả năng sử phát triển ý tưởng, trình bày một
dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ cách logic và tự nhiên theo văn
đẻ để tư duy, phản biện vấn đề
phong của người bản xứ
một cách hiệu quả đặc biệt trong
môi trường học thuật.

CÁC KHÓA HỌC

ELE

ELE Plus

* 3 cấp độ từ A2 - B1+

* 3 cấp độ từ A2 - B1+

* Mỗi cấp độ 12 tuần/cấp độ

* Mỗi cấp độ 14 tuần = 60 giờ/cấp độ (bao
gồm 60h tự học và 40h học cùng giáo viên)

* Lớp học thiết kế cá nhân hóa
* Lộ trình cá nhân hóa linh hoạt chủ động

* Mỗi khoá sẽ kết hợp 1 buổi hoạt động
Ngoại khoá nâng cao kỹ năng mềm.
* 15 học viên/lớp học

ĐIỂM NỔI BẬT
- PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TIẾNG ANH TOÀN DIỆN
- PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI TẬP TRUNG
PHÁT TRIỂN TỪNG CÁ NHÂN
- GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ HỌC TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN
MỸ
- HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HẤP DẪN

Đặc biệt: C
 huyển đổi thành tín chỉ tự chọn cho chương
trình THPT Mỹ do Apax Franklin cấp T
 IẾT KIỆM CHI CHÍ
và THỜI GIAN khi học tập tại nước ngoài

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC THỬ NGAY!

