GIỚI THIỆU CHUNG
Chương trình Tiếng Anh ứng dụng chuẩn Mỹ (ESL)
được thiết kế giúp học viên giao tiếp tiếng Anh hiệu quả,
trong đó tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe,
nói, đọc, viết. Những gì học được trong chương trình sẽ
giúp học viên có thêm sự tin trong môi trường quốc tế,
góp phần vào sự thành công trong tương lai.

ADVANTAGES
● Cải thiện trình độ trong thời gian ngắn: Dựa trên nền tảng lý thuyết giáo dục mới trong việc

●

●

học ngôn ngữ, chương trình ESL kết hợp nhiều phương pháp đào tạo tiên tiến, dễ tiếp cận và
hiệu quả cao nhằm cung cấp cho học viên những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết phục vụ cho
mục đích du học, làm việc hay trong giao tiếp hằng ngày.
Phù hợp với mọi trình độ: Apax Franklin cung cấp các chương trình ESL riêng biệt phù
hợp với mọi lứa tuổi (từ trẻ em cho tới người lớn) và mọi trình độ (A1, A2, B1, B2, C1, C2 –
Theo Khung tham chiếu châu Âu).
Linh hoạt trong học tập: Học viên được thoải mái truy cập dữ liệu bài giảng, luyện tập với
đề thi mọi lúc - mọi nơi để đạt kết quả cao nhất.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 1 – 3 - 1
Phương pháp 1-3-1 mang đến một môi trường học tiếng Anh hiện đại, mọi lúc mọi nơi, giúp tạo ra
kết quả tối ưu cho học viên. Với mỗi 05 buổi học, học viên sẽ được trải qua ba giai đoạn: hướng
dẫn, tự học và thảo luận.

1 BUỔI HUẤN LUYỆN

3 BUỔI TỰ HỌC

1 BUỔI THẢO LUẬN

Lớp học di động - học với giáo viên
mọi nơi. Giáo viên sẽ theo dõi và
định hướng lộ trình học riêng với
từng học viên, đồng thời huấn luyện
giúp học viên thấu hiểu các bài giảng
một cách nhanh chóng.

App Time - Phần mềm học
tập thông minh, luyện
giọng chuẩn Mỹ. Học viên
được nghe, nói và thực
hành tiếng Anh theo lộ
trình được đặt ra.

Team Time - Thảo luận và
làm việc nhóm dưới sự hỗ
trợ của cố vấn học tập. Hoạt
động này củng cố các bài
học đã học và tạo ra môi
trường thú vị, hấp dẫn để cải
thiện khả năng sử dụng
tiếng Anh của học viên

Chương trình: 18 tuần học/khóa, 4
môn học chính

●
●
●
●

Academic English
General English
Listening Focus
Business English

CÁC KHÓA HỌC

TIẾNG ANH HỌC THUẬT
● Dành cho học sinh từ lớp 6 trở lên
● Chương trình được chuyển đổi tín chỉ sang THPT Franklin, Mỹ
● Chứng chỉ được công nhận quốc tế
● 10 cấp độ từ A1 - C2 (theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR)
TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP
● Dành cho sinh viên và người đi làm
● Chứng chỉ được công nhận quốc tế
● 6 cấp độ từ A1 - C2

