
LỢI ÍCH KHÓA HỌC IELTS  5.5 
Khóa học đặc biệt được thiết kế đặc biệt giúp học viên đạt chuẩn đầu vào 

cả 4 kỹ năng cho các chương trình du học.

Kỹ năng nói: 
  Hoàn thiện các phần thi Speaking theo các chủ đề 
thường gặp
  Phản xạ nhanh, tự nhiên trong giao �ếp, có thể nói 
câu đúng ngữ cảnh, cấu trúc và phát âm.
  Loại bỏ thói quen dịch �ếng Việt sang �ếng Anh khi 
giao �ếp.
  

Kỹ năng viết:
  Hoàn thiện phần wri�ng task 1 và task 2.

   Hướng dẫn các thủ thuật làm bài IELTS để ghi điểm cao.

   Mở rộng 300 vốn từ học thuật.

   

Kỹ năng đọc:
   Nhuần nhuyễn các kĩ năng đọc trong bài thi IELTS.

   Luyện tập với 10 dạng đề trong bài thi  IELTS reading.

   Nâng cao khả năng đọc hiểu khái quát, chi �ết, suy luận.

Kỹ năng nghe:    

    Luyện tập nghe với nhiều đề thi khác nhau.

    Nắm chắc các từ vựng thường xuất hiện trong bài thi 

IELTS listening.
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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.

- Tài khoản luyện online là quà tặng cho học viên, trị giá 4 triệu đồng.

Khóa học Giờ học 
chính 

Giờ trợ 
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24h 
Tài khoản 

luyện 
online 

4-6 

1-3 

Quà tặng

Dành cho  học viên đã từng học tiếng Anh, có nền tảng cơ bản, bắt 
đầu học từ khóa General English
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