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Thư ngỏ
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu xin gửi tới quý vị phụ huynh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.
Được thành lập từ năm 2007 với vốn đầu tư của trường Lincoln School of Management Singapore thuộc tập đoàn giáo dục
nguồn nhân lực Human Capital Education Group, Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu hiện là một trong những tổ chức
giáo dục Anh ngữ uy tín hàng đầu Việt Nam với hơn 30 chi nhánh tại 22 tỉnh thành trên cả nước. Trong 10 năm hoạt động,
Ocean Edu đã đào tạo thành công hơn 500.000 học viên và đạt được con số đáng tự hào: “90% học viên quay lại sử dụng
dịch vụ đào tạo”.
Đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động, Ocean Edu Việt Nam giới thiệu tới quý phụ huynh chương trình Anh văn thiếu niên
Teens mới (11 – 16 tuổi). Với lứa tuổi này, chúng tôi lựa chọn bộ giáo trình tiếng Anh Achievers, kết hợp với phương pháp
giảng dạy lấy người học làm trung tâm, giúp các em phát triển toàn diện 04 kĩ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết; rèn
luyện kỹ năng tự học, kỹ năng phân tích và giải đề thi; đồng thời tạo môi trường giúp các em xây dựng và thực hành kỹ
năng mềm như giao tiếp thuyết trình, tư duy phản biện, làm việc nhóm…
Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, kết hợp cùng đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài có trình độ và chuyên
môn cao, cùng sự hỗ trợ của các phương tiện giảng dạy hiện đại nhất hiện nay, chương trình Anh văn thiếu niên Teens sẽ
mang đến một môi trường học tập đạt chuẩn, giúp học viên đáp ứng được yêu cầu của các kỳ thi quốc tế trình độ
cao và các tiêu chuẩn thị trường toàn cầu về nhân lực. Đặc biệt, bố mẹ sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng con trên
chặng đường chinh phục ngôn ngữ với những tiện ích đi kèm trong suốt khóa học thông qua: Blog giáo dục giúp nắm được
lộ trình học của con; cẩm nang phụ huynh để theo sát và giúp con ôn tập hệ thống kiến thức cùng các buổi hội thảo do các
chuyên gia trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh định hướng cho con trên chặng đường phát triển sự nghiệp
trong tương lai.
11 – 16 tuổi là giai đoạn trẻ đang hình thành tính cách và cái TÔI một cách mạnh mẽ nhất. Ở giai đoạn chuyển giao này,
việc giáo dục không chỉ là truyền đạt cho các em kiến thức mà còn cần có một phương pháp giáo dục phù hợp, khéo léo để
chỉ dẫn cho các em trên hành trình trưởng thành. Tại Ocean Edu, chúng tôi cam kết đồng hành cùng phụ huynh trong
phương pháp giáo dục con và đảm bảo đầu ra cho học viên đạt tương đương tối thiểu 6.0 IELTS. Đây là bước khởi đầu vững
chắc cho các em tự tin thực hiện giấc mơ của bản thân từ đó dần dần khẳng định mình cùng thế giới.
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Chương trình học Anh văn thiếu niên Teens
Chương trình học Anh văn thiếu niên Teens được chia làm 4 cấp độ Starters – Elementary – Pre-Intermediate –
Intermediate với 10 khóa học tương đương trình độ từ A1 đến 6.0 IELTS . Trong 2 cấp độ đầu tiên, khóa học kéo dài 36
giờ mỗi khóa. Ở các khóa chuyên sâu tiếp theo, tổng thời gian học sẽ khéo dài 60 giờ.

1. Bộ giáo trình Achievers

Bộ giáo trình Achievers dùng trong khóa học được phát triển bởi Tập đoàn giáo dục DTP, nơi sở hữu những chuyên
gia giáo dục đầu ngành trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm giáo trình học tiếng Anh được thiết kế dành riêng
cho người Việt đã đạt giải thưởng quốc tế.
Với phương pháp lấy người học làm trung tâm – phương pháp yêu cầu người thầy phải là người có khả năng tổ chức
và điều phối mọi hoạt động của học viên, giúp trẻ giao tiếp tiếng Anh một cách thành thạo, xây dựng nền tảng từ
vựng với nhiều chủ đề thú vị, phù hợp lứa tuổi, đồng thời nâng cao trình độ tiếng Anh học thuật, tích lũy vốn kiến
thức ngữ pháp phong phú, phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết bằng các bài giảng sáng tạo, sinh
động, với sự hỗ trợ của giáo cụ và iTool chuyên biệt.
Giáo trình giúp trẻ nắm vững được các kỹ năng tự học, kỹ năng phân tích, giải đề thi thành công trong các kỳ thi
trong nước như: thi học kỳ, thi vào trường chuyên…, rèn kỹ năng tư duy và kỹ năng làm bài thi tiếng Anh quốc tế:
Cambridge, TOEFL iBT, IELTS…
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2. Lộ trình học và môi trường học tập
2.1 Lộ trình học:
Chương trình Anh văn thiếu niên Teens có lộ trình và nội dung học cụ thể như sau:
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Cung cấp nền tiếng Anh tổng quát để định hướng học thi các kỳ thi Cambridge, TOEFL, IELTS
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2.2. Môi trường học tập
Bên cạnh việc sở hữu một bộ giáo trình chất lượng, Ocean Edu còn đảm bảo sự chuẩn mực về 5 yếu tố quan trọng
tạo nên môi trường giáo dục là: Chương trình học, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất và học viên.
Chương trình học: Các chương trình học tại Ocean Edu đều được nghiên cứu và biên soạn theo tiêu chuẩn quốc
tế, mang tính thực tiễn cao, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp học viên có thể đạt được hiệu quả cao nhất, áp dụng
thành thạo trong công việc và cuộc sống.
Giáo viên giảng dạy: Ocean Edu sở hữu đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài bao gồm các giáo viên bản ngữ (đến
từ Anh, Mỹ, Úc, New Zealand…) và các giáo viên Châu Á (đến từ Singapore, Phillipin). Tất cả các giáo viên đều có
trình độ học vấn từ Đại học trở lên; có nghiệp vụ sư phạm chuyên sâu và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm; nhận
được chứng chỉ quốc tế TESOL, CELTA về giảng dạy tiếng Anh.
Nhân viên: Đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm chính là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo năng lực, Ocean Edu
luôn tin tưởng sẽ mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy: Ocean Edu có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, hiện đại và
không gian học tập thay đổi linh hoạt theo từng lứa tuổi, qua đó tạo môi trường thân thiện và cảm giác thoải mái
cho học viên khi tham gia học tập.
Bên cạnh đó, các bài giảng đều được hỗ trợ bằng thiết bị giảng dạy dựa trên công nghệ tương tác. Phần mềm Itools như một cuốn sách điện tử kèm hiệu ứng sinh động, giúp việc dạy và học trở nên trực quan hơn.
Học viên: Học viên được tham gia quy trình học tập chặt chẽ và bài bản. Trong suốt quá trình học, học viên sẽ
được làm các bài kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa kì và cuối kì để được phân bổ lớp học đúng trình độ và theo dõi kết
quả học tập của mình. Học viên còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn. Ngoài ra, phụ huynh sẽ
liên tục được cập nhật thông tin học tập và các nhận xét của giáo viên cũng như định hướng học tập của con ở trên
lớp.
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3. Phụ huynh đồng hành cùng con học tiếng Anh hiệu quả
Chương trình Anh văn thiếu niên Teens cung cấp một số các tiện ích đặc biệt giúp bố mẹ có thể theo sát quá trình học
tập của con, trực tiếp trao đổi với giáo viên để có những điều chỉnh phù hợp, giúp con đạt được những tiến bộ vượt
bậc trong việc học:

Blog giáo dục: Mỗi lớp học sẽ có 1 blog riêng, đây là nơi lưu giữ và trao đổi
thông tin giữa giáo viên, phụ huynh và học viên của lớp. Thông qua blog giáo
dục, phụ huynh có thể nắm được lộ trình học của con; kế hoạch và nội dung học
theo tháng, theo tuần và theo từng buổi cụ thể cũng như cập nhật thường
xuyên các hoạt động trên lớp trong mục thư viện ảnh, tham khảo các nguồn học
liệu và hướng dẫn phụ huynh học tiếng Anh cùng con thông qua thư viện sách,
truyện và video sẵn có.

Cẩm nang phụ huynh: Trước mỗi chủ đề học, cha mẹ sẽ nhận được email
thông báo ngắn nội dung các con sẽ được học sắp tới cũng như chỉ dẫn cụ thể
cho cha mẹ (dù không biết tiếng Anh) các hoạt động có thể thực hiện ở nhà để
hỗ trợ và ôn tập bài học trên lớp (thông qua sách, truyện, các website và clip học
tập sinh động…)

Hội thảo “Dạy trẻ thành công”: Trong suốt quá trình học, Ocean Edu
sẽ tổ chức các buổi hội thảo để hướng dẫn phụ huynh những phương
pháp giúp con học giỏi tiếng Anh cũng như giúp bố mẹ thấu hiểu con cái
trong lứa tuổi Teens… Chúng tôi đề cao việc phụ huynh trực tiếp tham
gia vào các hoạt động dạy và học hằng ngày của con. Sự hỗ trợ thường
xuyên, đúng cách sẽ có ý nghĩa quyết định rất lớn đến sự thành công
trong học tập ở trường và định hướng phát triển tương lai của con sau
này.
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Tài liệu tham khảo
Một số website tham khảo hỗ trợ học viên Teens phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh:
1. http://www.elllo.org/
ELLO chuyên về kĩ năng nghe. Bạn có thể nghe các bài nói từ các diễn giả trên khắp thế giới về đa dạng các chủ
đề khác nhau như thể thao, du lịch, giải trí…Có cả phần phụ đề ở dưới rất thuận tiện cho việc học tiếng Anh.
Ngoài ra, website có nguồn từ liệu phong phú về các bài hát, video clips tiếng Anh thú vị.
2. http://funeasyenglish.com/
Fun Easy English chuyên cung cấp kiến thức tiếng Anh cơ bản và bí quyết học tiếng Anh. Trang web bao gồm
nhiều kĩ năng, từ phát âm, ngữ pháp, đến thành ngữ, từ lóng, kĩ năng viết, vv…Hầu hết các phần đều được
dạy qua các clip có phụ đề và kèm theo hình ảnh.
3. http://learnenglish.britishcouncil.org/ar/
Đây là website của Hội đồng Anh - thuộc Ban văn hóa quan hệ quốc tế Anh. Trang web cung cấp các thông tin
về dạy và học tiếng Anh cho sinh viên, giáo viên và trẻ nhỏ. Ở đây, bạn có thể làm bài kiểm tra, nghe nhạc, chơi
game bằng tiếng Anh.
4. http://lang-8.com/
Lang-8 giúp bạn cải thiện kỹ năng viết. Bài viết của bạn sẽ do chính những người bản ngữ nhận xét và chỉnh
sửa. Bạn cũng có thể giúp người nước ngoài học ngôn ngữ của nước mình bằng cách đọc và sửa bài viết cho họ.
5. https://www.busuu.com/en
Bạn có thể chọn bất kì ngoại ngữ nào mà bạn muốn học, Busuu cung cấp các khóa học về kỹ năng viết, nâng
cao vốn từ vựng, kỹ năng đọc hiểu… Bên cạnh các khóa học, website còn có phương pháp học tiếng Anh bằng
cách tham gia vào diễn đàn và nói chuyện, giao lưu với các thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới.
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