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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH IELTS  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

 

1. Nội dung chương trình và mục tiêu đào tạo 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 

Giáo trình 

- Giáo trình của NXB Cambridge University Press 

- Tài liệu đầy đủ toàn diện về các chủ đề, các dạng bài và kỹ năng 

cho kỳ thi IELTS  

Tiến trình 

- Hoàn thành 1 quyển sách mỗi năm 

- Các dự án và bài tập bổ trợ cho học viên 

- Tăng 0.5-1.0 điểm trở lên mỗi năm đối với kỳ thi IELTS 

Dự án 

- Tối thiểu 06 dự án chuyên sâu 

- Nghiên cứu và trình bày về các sự kiện thực tế, liên quan đến các 

chủ đề phổ biến trong IELTS 

- Khuyến khích học viên tham gia vào các sự kiện của cộng đồng 

địa phương và toàn cầu – có sử dụng tiếng Anh, hay truy cập các 

tài nguyên trực tuyến và phát triển các kỹ năng mềm 

Đánh giá 

- Kiểm tra trình độ Tiếng Anh 3 kĩ năng trước khi xếp lớp, đảm bảo 

học viên học đúng trình độ 

- 02 bài thi thử IELTS 4 kĩ năng mỗi học kỳ 

GIẢNG DẠY 

Giảng viên 

- 100% giáo viên nước ngoài 

- Giảng viên có chứng chỉ TESOL/ TEFL hoặc tương đương 

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy IELTS 

- Được đào tạo bài bản kiến thức về kì thi IELTS, phương pháp dạy 

và đánh giá năng lực học sinh 

Phương 

pháp học 

- Học viên là trung tâm của lớp học 

- Tập trung thúc đẩy học tập tích cực và tư duy phản biện 

Quản lý 

chất lượng 

- Tất cả các giảng viên được tập huấn/đào tạo bài bản 

- Hệ thống quản lý học thuật chuyên biệt, toàn thời gian 

- Quản lý học thuật sẽ dự giờ ít nhất 2 buổi mỗi năm  

- Chương trình phát triển chuyên môn, hội thảo chuyên đề và các 

hoạt động khác 



DỊCH VỤ 

Thông tin 

tới CMHS 

- Báo cáo chi tiết kết quả và nhận xét của giáo viên, 4 lần mỗi năm 

- Thông báo kết quả từng kỹ năng sau mỗi bài thi thử 

- Có đường dây nóng hỗ trợ phụ huynh trao đổi thông tin  

CÔNG NGHỆ 

Trên lớp 

học 
- Lớp học được trang bị máy chiếu và kết nối internet 

Ngoài giờ 

học 

- Hệ thống học trực tuyến cùng các công nghệ hỗ trợ học viên 

- Các lớp học bổ trợ ngoài giờ học 

 

2. Đặc điểm lớp học  

Đối tượng 

học sinh 
Lớp 10 năm học 2022 - 2023 

Sĩ số lớp 20 - 25 học viên 

Thời gian 

học 

Lớp 10: Tháng 9/2022 - tháng 5/2023 

Lớp 11: Tháng 7/2023 - tháng 5/2024 

Lớp 12: Tháng 7/2024 - tháng 9/2024 

Lịch học 
06 tiết/tuần 

Có thể học 3 buổi * 90 phút hoặc 2 buổi * 135 phút 

Thời lượng 45 phút/ tiết 

Tổng thời 

lượng khóa 

học 

Lớp 10: 144+ giờ 

Lớp 11: 170+ giờ 

Lớp 12:   36+ giờ 

Kết quả đầu 

ra* 

Học viên bắt đầu học từ lớp 10, đầu ra khoảng đầu lớp 12 

                 IELTS 5.0 - 5.5 

                 IELTS 6.0 - 6.5 

                 IELTS 7.0 - 7.5 

                 IELTS 8.0+ 

 

* Kết quả này dành cho những học viên hoàn thành toàn bộ chương trình học một 

cách đầy đủ. Đạt được kết quả mong đợi phụ thuộc vào động lực và khả năng cá 

nhân học sinh, sự tiếp xúc với Tiếng Anh ngoài các bài học, sự thể hiện trong bài 

thi và các yếu tố khác. 



3. Lộ trình dạy & học: 

- Thời gian giảng dạy:  Năm học 2022-2023 đến đầu năm học 2024-2025 

- Thời gian hoàn thành chương trình: Đầu năm học lớp 12 

- Thi chứng chỉ IELTS chính thức:  Đầu năm học lớp 12 

4.  Kinh phí đào tạo:  

- Học phí: 2.200.000đ/tháng/học sinh (Không bao gồm lệ phí thi IELTS 

chính thức). 


