Bạn muốn…
 Giao tiếp tiếng Anh tự tin
trong các tình huống điển hình
của cuộc sống như miêu tả
người/vật, mua sắm, hỏi thông
tin, trình bày quan điểm…
 Nâng cao khả năng nghe
hiểu phục vụ cho công việc
hoặc cải thiện kết quả các kỳ
thi CEF, TOEIC, IELTS, TOEFL…
 Phát âm tiếng Anh chuẩn
xác, không chỉ là các âm tiết
riêng lẻ mà còn là câu, đoạn…
một cách tự nhiên
 Nắm vững hệ thống ngữ
pháp tiếng Anh từ cấp độ từ
loại (danh từ, động từ, giới
từ…) đến các thì (hiện tại, quá
khứ, hiện tại hoàn thành…) và
cú pháp (cụm từ, mệnh đề,
câu…) để hỗ trợ kỹ năng NgheNói-Đọc-Viết tiếng Anh
 Chương trình LUYỆN KỸ
NĂNG đáp ứng đầy đủ các nhu
cầu trên.
… và hơn thế nữa…

ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH
LUYỆN KỸ NĂNG
Phòng học

Chương trình
luyện kỹ năng

Phòng học máy lạnh được trang bị thiết
bị multimedia để hỗ trợ luyện tập/ thực
hành (video luyện tập nghe-nói, phát âm,
ngữ pháp).

Giảng viên
Toàn bộ giảng viên tốt nghiệp đại học
ngoại ngữ chính quy hoặc cao hơn, có
Chứng chỉ CEFR C1 Quốc tế hoặc cao hơn,
có kinh nghiệm giảng dạy chuyên sâu,
nhiệt tình, tận tâm.

Giáo trình
Chi nhánh 2 sử dụng giáo trình có bản
quyền trong lớp học, cung cấp cho học
viên với giá hỗ trợ.
THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ CHƯƠNG
TRÌNH HỌC, ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN,
GIÁO TRÌNH VÀ HỌC PHÍ… ĐƯỢC CUNG
CẤP
TẠI
http://www.cn2sp.edu.vn
HOẶC TẠI CÁC PHÒNG GHI DANH:
110 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3
9B VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3
(08)39303510–39300766-39305165
 cn2sp@vnn.vn
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Luyện Ngữ pháp
Với mục tiêu giúp học viên nắm vững toàn bộ
hệ thống ngữ pháp tiếng Anh từ Căn bản
(cấp độ A1) đến Nâng cao (cấp độ C1),
chương trình Ngữ pháp bao gồm 5 cấp lớp
với 30 chủ đề và hơn 200 bài tập thực hành
cho mỗi cấp lớp.
Mỗi chủ đề ngữ pháp
• được giới thiệu cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ
thông qua Grammar Point
• có sẵn ví dụ minh họa cụ thể, sinh động
• được củng cố thông qua các bài tập thực
hành đa dạng và phong phú
• có nguồn video đa dạng về ứng dụng từng
chủ điểm ngữ pháp trong thực tế

Luyện Nghe-Nói

Luyện Phát âm

Với những chủ đề đa dạng và cập nhật, chương
trình Nghe-Nói giúp bạn tự tin hơn trong giao
tiếp với định hướng thực hành và phát triển
các năng lực ngôn ngữ điển hình:
Nói: miêu tả người, vật, nơi chốn; mua sắm;
điện đàm; đưa ra yêu cầu, đề nghị, than
phiền, xin lỗi, cám ơn, khen ngợi; hỏi thông
tin; trình bày quan điểm, lên kế hoạch…
Nghe: nghe lấy ý chính, nghe lấy thông tin chi
tiết; nghe nhận biết thông tin có ý nghĩa và
thông tin quan trọng …
Các cấp lớp và giáo trình
Cấp lớp

Thời lượng

NGHE NÓI SƠ CẤP 1

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI SƠ CẤP 2

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI SƠ TRUNG 1

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI SƠ TRUNG 2

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI TRUNG CẤP 1

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI TRUNG CẤP 2

48 tiết/8 tuần

NGHE NÓI NÂNG CAO

48 tiết/8 tuần

Các cấp lớp và giáo trình

Giáo trình
Network 1,
Oxford, A1-A2
Network 12
Oxford, A2-B1
Network 3,
Oxford, B1
Open Forum 3
Oxford, B2

Cấp lớp

Chương trình Luyện phát âm trang bị cho
học viên những kiến thức cơ bản nhất về hệ
thống âm tiết trong tiếng Anh và giúp học
viên điều chỉnh, cải thiện khả năng phát âm
tiếng Anh.
Ngoài việc luyện tập phát âm chuẩn xác
các âm riêng lẻ, chương trình còn chú trọng
hướng dẫn học viên về dấu nhấn, trọng
âm, cách nối các âm trong câu và cách
nói tự nhiên.
Bên cạnh đó chương trình còn giúp học
viên cải thiện giọng phát âm, giọng đọc
tiếng Anh để nâng cao khả năng hiểu được từ
phía người nghe.
Học viên ở mọi trình độ đều có thể tham gia
lớp học. Trong suốt khóa học, học viên được
thực hành và sửa lỗi ngay tại lớp. Ngoài ra,
học viên được quan tâm, hướng dẫn cụ thể
để có sự tiến bộ trong thời gian ngắn nhất.
Tên lớp
Luyện phát âm

Thời lượng
48 tiết/
8 tuần

Giáo trình
Collins Work
on Your Accent

Thời lượng

NGỮ PHÁP
SƠ CẤP 1

48 tiết
/8 tuần

NGỮ PHÁP
SƠ CẤP 2

48 tiết
/8 tuần

NGỮ PHÁP
TRUNG CẤP 1

48 tiết
/8 tuần

NGỮ PHÁP
TRUNG CẤP 2

48 tiết
/8 tuần

NGỮ PHÁP
NÂNG CAO

48 tiết
/8 tuần

Giáo trình
Collins Work on
Your Grammar A1
Collins Work on
Your Grammar A2
Collins Work on
Your Grammar B1
Collins Work on
Your Grammar B2
Collins Work on
Your Grammar C1

Thời gian học
Các lớp thuộc Chương trình luyện kỹ năng học
vào buổi tối các ngày 2-4-6 hoặc 3-5-7.
Giờ học - Từ 17h45 đến 19h15, hoặc
- Từ 19h30 đến 21h00

