
LỢI ÍCH KHÓA HỌC IELTS  5.0 
Kỹ năng viết: 

  Loại bỏ hoàn toàn thói quen viết dịch từ Việt sang Anh. 
  Có thể cấu tạo câu đơn giản nhanh và chính xác
  Giải thích chuyên sâu cách triển khai ý tưởng, 
cách mở rộng câu cũng như những cách tăng �nh liên kết 
cho đoạn văn
  Cung cấp cho học viên các form mẫu thường gặp để 
giải quyết các dạng bài thi

Kỹ năng đọc:
  Hiểu nghĩa của từ vựng trong ngữ cảnh đặt ra
   Hiểu được cấu trúc câu và các mối liên hệ giữa các 
thành phần trong câu
   Nắm vững các điểm Ngữ Pháp cơ bản
   Có khả năng hiểu khái quát các topic đơn giản.
   Cung cấp cho học viên các �ps cơ bản để làm bài thi.

Kỹ năng nghe:
   Khả năng nghe được những topic đơn giản.
   Khả năng phân biệt được những âm câm, luyến láy
 khi nghe.
   Khả năng đoán nội dung khái quát khi nghe, bắt
 key word từng đoạn nghe để xác định câu trả lời

Kỹ năng nói:
    Tự �n hơn trong giao �ếp.
    Có thể cấu tạo được một câu hoàn chỉnh đúng cấu trúc và 
ngữ cảnh.
    Loại bỏ dần thói quen dịch �ếng Việt sang �ếng Anh khi 
giao �ếp.
    Cung cấp thêm các bài mẫu chủ đề thường gặp trong Ielts
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Ghi chú:

- Nếu học viên đóng toàn bộ tiền cho gói học IELTS cấp tốc đảm bảo đầu ra sẽ được 

hưởng học phí ưu đãi (giảm 7% trên tổng học phí).

- Nếu học viên rút học phí trước khi kết thúc khóa học thì sẽ không được nhận mức học phí 

ưu đãi nói trên.

Khóa học Giờ  học  
chính 

Giờ trợ 
giảng     Sỹ số lớp 
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1-3 

Quà tặng

Dành cho học viên chưa từng học IELTS hoặc chưa có kiến thức cơ bản 
về Tiếng Anh, bắt đầu học từ khóa học Beginner
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