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Thư Ngỏ

OCEAN EDU VIỆT NAM

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 IELTS 6.0. 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.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu gửi tới Quý 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 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 tại Việt Nam với chuỗi chi nhánh tại khắp hơn 30 tỉnh thành trên cả nước.

Với mong muốn phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, Ocean Edu Việt Nam giới thiệu tới phụ huynh chương trình học Focus 

English (tiếng Anh trung học 11 - 16 tuổi). Với lứa tuổi này, chúng tôi lựa chọn bộ giáo trình tiếng Anh của nhà xuất bản hàng đầu là Mc 

Millan và Pearson, kết hợp với phương pháp lấy người học làm trung tâm, giúp các em phát triển toàn diện 04 kỹ năng Tiếng Anh: Nghe -

Nói - Đọc - Viết. Ngoài ra, chương trình cũng giúp các em 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…

Cùng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, được đầu tư đồng bộ kết hợp cùng với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh 

nghiệm, giỏi chuyên môn, cùng sự hỗ trợ của các phương tiện giảng dạy hiện đại nhất hiện nay. Chương trình học Focus English sẽ mang 

đến cho học viên một môi trường học tập đạt chuẩn, giúp học viên đáp ứng được yêu cầu của các kỳ thi quốc tế có trình độ cao; giúp các 

em có định hướng rõ ràng trong lộ trình học tiếng Anh và tạo nền tảng vững chắc để học viên tiếp cận các khóa học tiếng Anh chuyên sâu 

như IELTS, TOEIC.

                            Kính gửi Quý phụ huynh,

Trân trọng!
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OCEAN EDU PATHWAY 
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Học viên có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới:
Chương trình học chuẩn quốc tế (Cambridge, Oxford...)/ International standard program (Cambridge, Oxford...).4 
Chứng chỉ quốc gia và quốc tế được công nhận toàn cầu.4 

Anh Quốc Mỹ- University of Glasgow, University of Brighton...;  - Yale University, Stanford University...; 
Australia Việt Nam- University of Melbourne, University of Technology Sydney...;  - ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân...

National and International certi�cates are recognized globally. Students have opportunity to be enrolled directly in the world’s top university: 

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. Với cam kết đầu ra theo khung tham 

chiếu Châu Âu, chúng tôi xây dựng lộ trình cho các em được theo học các khóa 4 - 6 tuổi, 6 - 11 tuổi và 11 - 16 tuổi. Ngoài ra, người học có thể lựa 

chọn lộ trình học IELTS 8.5 hoặc TOEIC 950 theo mục tiêu và định hướng học tập của các học viên.
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 11 - 16 TUỔI

Focus English là lộ trình học tiếng Anh được Ocean Edu thiết kế dành tiếng cho học viên trung học (11 - 16 tuổi). Ở lứa tuổi này, chúng tôi lựa 

chọn phương pháp lấy người học làm trung tâm, giúp các em phát triển toàn diện 04 kỹ 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… Quan trọng hơn, chương trình học giúp các em có định hướng rõ ràng trong lộ trình học tiếng Anh 

để đạt mục tiêu 6.0 IELTS.
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Sử dụng giáo trình chính từ nhà xuất bản Macmillan và Pearson;

Lịch học sắp xếp phù hợp theo từng trình độ;

14 - 18 học viên/lớp;

Được giảng dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài;

Có 1 giáo viên chủ nhiệm trợ giảng và quản lý lớp;

Được CAM KẾT ĐẦU RA theo lộ trình học.

Cán bộ Ocean Edu sắp xếp lớp học 

phù hợp cho học viên dựa trên nhu 

cầu và lộ trình học viên đạt được



Từ 11 - 16 tuổi là giai đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân, bởi đây là giai đoạn các em đang hình thành tính 
cách và cái TÔI một cách mạnh mẽ nhất. Ở giai đoạn chuyển giao này, việc giáo dục không chỉ 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.
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Giáo viên

Phụ huynh học sinh
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KHÓA HỌC STARTERS VÀ KHÓA HỌC ELEMETARY

Khóa học Starters dành cho học viên mới làm quen tiếng Anh và chưa có nền tảng kiến thức cơ bản. Khóa học gồm 2 cấp độ là Startes và 
Higher Starters, với 10 Units đa dạng các chủ đề liên quan đến giới thiệu bản thân, trường học, làm việc nhóm…

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Cải thiện khả năng phát âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường 

khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy;

Củng cố và hoàn thiện các phần từ vựng;

Mục tiêu: Phát triển lên trình độ trung cấp Elementary

Giáo trình: Gateway A1

Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và giảng 

dạy tiếng Anh quốc tế.

Thời lượng: 72h

Starters giúp học viên xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản, định hình và cấu trúc phương 

pháp nghe, đọc hiệu quả;

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo viên: Đội ngũ giáo viên 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào 

tạo  và giảng dạy tiếng anh quốc tế.

Phát triển giao tiếp hiệu quả;

Nâng cao khả năng đọc hiểu, phân tích vấn đề với những tài liệu nghiên cứu chuyên 

sâu.

Mục tiêu: Phát triển lên trình độ Pre - Ielts

Giáo trình:  Gateway A2

Khóa học giúp học viên xây dựng phát triển các kỹ năng chuyên sâu và phát triển toàn 

diện 4 kỹ năng trong tiếng Anh, tạo tiền đề đến với trình độ Pre - Ielts.

Thời lượng: 72h

 Tăng cường bài bổ trợ về ngữ pháp;

Khóa học Elementary dành cho những học viên đã có nền tảng kiến thức cơ bản về cấu trúc từ vựng, ngữ pháp. Khóa gồm 2 cấp độ là 
Elementary và Higher Elementary, với 10 Units về các chủ đề chuyên sâu như thông tin du lịch, thể thao, thế giới hoang dã... 
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KHÓA HỌC  TEEN PRE IELTS VÀ  KHÓA HỌC TEEN IETLS 4.0

Khóa học Teen Pre IELTS dành cho những học viên có trình độ tiếng Anh trung cấp, mới làm quen IELTS, chưa có phương pháp luyện thi IELTS ưu 
việt, hiệu quả.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Cải thiện khả năng pháp âm, giúp học viên có khả năng phát triển ý tưởng và tăng cường 

khả năng phản xạ nói tiếng Anh trôi chảy về các chủ đề quan trọng trong bài thi IELTS;

Sử dụng giáo trình mới nhất cho luyện thi IELTS, đồng thời tập trung tăng cường từ vựng 

và ngữ pháp.

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 3.0 - 4.0

Giáo viên:  Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện 

thi IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Củng cố và hoàn thiện các phần  ngữ pháp quan trọng cho IELTS

Thời lượng:  60h

Giáo trình:  Pearson Focus IELTS Introduction 

Teen Pre IELTS giúp học viên xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, định hình cấu trúc 

bài thi IELTS và bước đầu xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Teen IELTS 4.0 là khóa học đặc biệt được thiết kế riêng cho các bạn học sinh 11-16 tuổi,  giúp học viên dễ dàng chinh phục mục tiêu đầu tiên trong 
quá trình rèn luyện IELTS Brand 4.0 ++.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo trình:  Pearson Focus IELTS Foundation

Luyện tập khả năng phát âm khó và phức tạp như nối âm, ngữ điệu,nói câu dài và đoạn văn;

Luyện thi 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ trung bình, phù hợp với học viên trình độ 

IELTS 4.0.

Thời lượng:  60h

Giáo viên:  Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện thi 

IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 4.0 ++

Luyện phản xạ giao tiếp, chuẩn ngữ pháp và tự nhiên, tạo hội thoại cho các tình huống đời 

sống khi gặp người nước ngoài;

Khóa học trang bị cho các bạn học viên kiến thức Anh ngữ sâu rộng, phát triển đồng bộ các 

kỹ năng về từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn để có thể thành thạo sử dụng tiếng Anh:



KHÓA HỌC TEEN IELTS 4.5 VÀ KHÓA HỌC TEEN IELTS 5.0

Khóa luyện thi TEEN IELTS 4.5 trang bị các kiến thức và kỹ năng Anh ngữ học thuật cho học viên từ 11-16 tuổi, cung cấp cho các em nền tảng tiếng 
Anh vững chắc để tự tin chinh phục IELTS 4.5.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học được thiết kế đặc biệt, sử dụng giáo trình Pearson IELTS Expert 5.0 ưu việt, giúp 

học viên xây dựng được chiến lược làm bài thi hiệu quả;

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 4.5++

Giáo viên:  Đội ngữ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện 

thi IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Giáo trình:  Pearson IELTS Expert 5.0

Học viên được trải nghiệm các bài thi thử thường xuyên, từ đó dễ dàng chinh phục mục 

tiêu 4.5 - 5.0;

Tập trung phát triển từ vựng tổng quát, từ vựng học thuật cùng khả năng giao tiếp vượt 

trội.

Thời lượng:  60h

Khóa luyện thi TEEN IELTS 5.0 được thiết kế dành riêng cho học viên đã có nền tảng tiếng Anh vững chắc, đang tiếp tục phát triển tiếng Anh học 
thuật để chinh phục IELTS 5.0 ++.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo trình:  Pearson IELTS Expert 6.0 

Tối ưu hóa điểm thi từng kỹ năng chuyên biệt, phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói,       

Đọc, Viết qua việc cọ xát liên tục bằng các bài thi thử;

 Thực hành kiểm tra, thi thử thường xuyên xung quanh chủ đề học;

Giáo viên:  Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện thi 

IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Phát triển vốn từ vựng theo chủ đề, từ đó tăng cường khả năng nghe, nói, phản xạ Anh ngữ 

và tự tin đối diện với giám khảo chấm thi, dễ dàng chinh phục mục tiêu 5.0++

Tối đa hóa kiến thức cho học viên bằng việc sử dụng giáo trình của nhà xuất bản nổi tiếng.

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 5.0++

Thời lượng:  60h
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KHÓA HỌC TEEN IELTS 5.5 VÀ KHÓA HỌC TEEN IELTS 6.0

Khóa luyện thi TEEN  IELTS 5.5 giúp học viên phát triển kỹ năng, chiến lược làm bài trong kỳ thi IELTS với 100% giáo viên nước ngoài.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm đào tạo và luyện thi 

IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Nâng cao kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết bằng các bộ đề luyện thi mới nhất;

Nắm vững và củng cố vốn từ vựng, kỹ năng tiếng Anh để áp dụng vào bài thi;

Thời lượng:  60h

Phương pháp làm bài thi cùng với mẹo làm bài thi,chiến thuật làm bài giúp nâng cao 

điểm số của mình trong kỳ thi IELTS một cách hiệu quả nhất.

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 5.5++

Giáo trình:  Pearson IELTS Expert 7.5 (A)

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Luyện tập cách đặt câu chuẩn, lồng ghép nhiều câu vào 1 đoạn văn sao cho logic và dễ 

hiểu, áp dụng từ vựng trong Reading,  Listening và Writing.

Tăng cường luyện nghe chép chính tả để tăng “nội lực” của đôi tai;

Thành thạo phương án tìm từ khóa (keywords) của kỳ thi IELTS;

Thời lượng:  60h

Giáo trình:  Pearson IELTS Expert 7.5 (B)

Điểm mục tiêu:  Học viên có điểm IELTS 6.0++

Tập trung luyện phát âm chuẩn xác và cách ứng dụng từ vựng từ Reading vào phản xạ nói;

Giáo viên:  Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện 

thi IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.

Khóa học TEEN IELTS 6.0 giúp các bạn học viên tăng tốc khả năng Anh ngữ, dễ dàng đạt điểm 6.0++, chắp cánh ước mơ vươn xa và du học cho 
hàng ngàn học viên.
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HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC

HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC

Thấu hiểu rằng, mỗi học viên đều có tốc độ và phương pháp tư duy học tập khác nhau. Trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, Ocean Edu tạo lập môi 
trường hoàn hảo nhất để mỗi học viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

HỌC CHỦ ĐỘNG 

Chương trình được thiết kế với các phương pháp đa dạng cho việc trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh như: học nhóm, học qua video, sách kỹ 
thuật số, học trực tuyến. Từ đó, học viên sẽ có thêm kiến thức, trở nên tự tin và làm quen với cách học độc lập.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ 

Học viên có thể cùng nhau ôn luyện và học thêm kiến thức mới từ giáo viên thông qua các hoạt động tương tác. Nhiều hoạt động tập thể 
khuyến khích học viên tham gia và thực hành các kỹ năng ngôn ngữ.

LIÊN KẾT VỚI NỘI DUNG HỌC TẠI NHÀ TRƯỜNG

Nội dung chuyên sâu, phù hợp với chương trình học tại trường gắn liền với các chủ đề: Toán, Khoa học, Tự nhiên. Bên cạnh đó, học viên được 
hình thành các kỹ năng tư duy logic, tư duy phản biện, kỹ năng mềm…

TRẢI NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP HỌC STEM ENGLISH:

S - Science: Khám phá các nghiên cứu khoa học, thiên nhiên hay các hiện tượng vật lý thú vị

M - Math: Khám phá hình học, cách đo lường và xử lý dữ liệu toán học
E - Engineering: Trở thành những “kiến trúc sư” xây dựng dự án của riêng mình

Chương trình còn tăng khả năng phản xạ tiếng Anh và rèn luyện được ngữ âm, ngữ điệu theo chuẩn giọng người bản xứ. Từ đó kích thích trí 
tưởng tượng và niềm yêu thích học, biến việc học trở thành niềm vui của các bạn học viên.

Là chương trình học dành riêng cho các bạn từ 11-16 tuổi phát triển toàn diện trên các chủ đề: 

T - Technology: Học mà chơi, ứng dụng các phần mềm công nghệ vào việc học hiệu quả

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Học tiếng Anh bằng trải nghiệm thực tế là cách học giúp học viên được tiếp cận tiếng Anh một cách gần gũi và chủ động nhất, mọi từ vựng, cấu 
trúc câu hay kỹ năng phản xạ giao tiếp được học và sử dụng ngay lập tức thay vì chỉ ghi chép và nhớ như cách học truyền thống.

HỌC TIẾNG ANH BẰNG TRẢI NGHIỆM THỰC SHOPPING MAN:

Ở trải nghiệm này bạn sẽ có cơ hội được thực hành hóa việc học thông qua các chủ đề, hoạt động đa dạng và phong phú.

HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM:

Các học viên sẽ được đào tạo kỹ năng lãnh đạo, tranh luận, tổ chức hoạt động cộng đồng… giuṕ  hoc̣ viên co ́thê ̉sư ̉duṇg tiêń g Anh trong cuôc̣ 
sôń g như môṭ  ngôn ngư ̃thư ́2 va ̀ săñ  saǹ g hôị  nhâp̣  cuǹg baṇ  be ̀quôć  tê.́

HỌC TIẾNG ANH BẰNG TRẢI NGHIỆM THỰC THE INTERVIEW

 Ở trải nghiệm này các bạn sẽ được thử sức đi xin việc, phỏng vấn trực tiếp với người nước ngoài. Các bạn sẽ được học cách viết một bản CV bằng 
tiếng Anh chuyên nghiệp và hấp dẫn nhà tuyển dụng. Ngoài ra, bạn còn được luyện tập phỏng vấn với giáo viên nước ngoài, người sẽ đóng vai 
là nhà tuyển dụng của các công ty nổi tiếng trên thế giới.

11Turn on your potential



 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.http://www.ello.org/

MỘT SỐ TRANG WEB THAM KHẢO HỖ TRỢ HỌC VIÊN TEEN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC KỸ NĂNG TIẾNG ANH:

ELLO chuyên về kỹ 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 rất thuận tiện cho việc học tiếng Anh. Ngoài ra, website có nguồn tư liệu 
phong phú về các bài hát, video clips tiếng Anh thú vị.

 2.http://funeasyenglish.com/

Fun Easy English chuyên cung cấp tiếng Anh cơ bản và bí quyết học tiếng Anh. Trang web bao gồm nhiều kỹ năng, từ phát âm, 
ngữ pháp, đến thành ngữ, từ lóng, kỹ năng viết... Hầu hết các phần đều được dạy qua các clip có phụ đề và kèm theo hình ảnh.

3. http://www.learningenglish.britishcouncil.orf/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 của họ.

 5.http://www.busuu.com./en

Bạn có thể chọn bất kỳ 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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With nearly  branches Nationwide100
1.000.000

Chi nhánh: ......................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................

Chuyên viên CSKH: ...........................................................................
Trụ sở: Tòa nhà 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
19006494 - 02473 000 333
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