
LỢI ÍCH  KHÓA HỌC IELTS 6.0 
Đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng theo mô hình bài thi IELTS giúp học viên đạt được

 điểm cao trong thời gian ngắn nhất.

Kỹ năng nghe:
. Hiểu rõ các dạng bài thi IELTS listening, kiểm soát tốt 
thời gian làm bài, cẩn trọng với những câu hóc búa 
và bẫy.
. Luyện tập chi �ết với các chủ đề khó.

Kỹ năng nói: 
. Phát âm chuẩn, phản xạ nhanh, nhuần nhuyễn với 
các dạng đề của 3 phần thi IELTS speaking.

Kỹ năng đọc:
   Nâng cao vốn từ vựng, luyện tập chuyên sâu với các 
dạng bài đọc học thuật trong bài thi IELTS reading.
   Các �ps sẽ được giáo viên hướng dẫn để giúp học 
viên làm bài nhanh và đỡ mất sức nhiều hơn.

Kỹ năng viết:
   Luyện tập chuyên sâu các dạng đề Wri�ng task 1 
và task 2 với các cấu trúc hay, những từ vựng mang 
�nh học thuật cao giúp học viên đạt điểm cao trong 
bài thi IELTS Wri�ng.
    Luyện tập các dạng đề hiếm gặp trong bài thi 
IELTS wri�ng.
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GÓI  HỌC CẤP TỐC ĐẢM BẢO
 ĐẦU RA IELTS 6.0 TẠI MAXLEARN

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.
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Dành cho  học viên có đầu vào từ 4.0-4.5


