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Thư Ngỏ

OCEAN EDU VIỆT NAM

 Kính gửi Quý phụ huynh,

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 

Discovery English (tiếng Anh mầm non 4 - 6  tuổi). Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ giáo trình “Hide and Seek” của nhà xuất bản 

National Geographic và bộ giáo trình “Little Learning Stars” của nhà xuất bản Macmillan cùng phương pháp học ngôn ngữ tích 

hợp CLIL với kiến thức các môn học theo chủ điểm ở trường, giúp trẻ tự tin sử dụng tiếng Anh, đồng thời phát triển toàn diện kỹ 

năng mềm, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ ở độ tuổi sau này.

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: phần mềm LMS - hệ thống giúp kết nối giữa 3 chủ thể “Học viên - Gia đình - Ocean Edu” tạo ra môi 

trường học tập mọi lúc mọi nơi; Sổ tay học tập giúp Phụ huynh nắm được lộ trình học tập và nội dung từng bài học của con; Bên 

cạnh đó là các buổi hội thảo “Cha mẹ thông thái, con cái thành tài”, “Dạy con thành công” do các chuyên gia trực tiếp chia sẻ và 

hướng dẫn.

Với 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 Discovery 

English sẽ mang đến cho trẻ một môi trường học tập đạt chuẩn Quốc tế và những trải nghiệm vừa học vừa chơi bổ ích.

Trân trọng!

Giai đoạn từ 4 - 6 tuổi là giai đoạn vàng để các em tiếp cận ngôn ngữ thứ hai một cách tự nhiên nhất. Với chương trình Discovery 

English, Ocean Edu tin tưởng và cam kết trẻ sẽ được học tập trong môi trường giáo dục hoàn hảo, giúp trẻ tăng tính phản xạ tự 

nhiên với tiếng Anh, từ đó đạt kết quả tối ưu trong các chặng đường học tập sau này.
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OCEAN EDU PATHWAY 

PATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCYPATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCYPATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCYPATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCYPATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCYPATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCY

8
7
6
5
4
3
2
1

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6 - 11 TUỔI

4 - 6 TUỔI

11 - 16 TUỔIKEY FOR SCHOOLS - A2

STARTER

MOVERS

FLYERS

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

Pre - IELTS
4
3
2
1

Năm 2018 với điểm IELTS 4.0, 
học sinh được miễn thi 
tiếng Anh THPT Quốc gia

KEY  - A2KEY  - A2

8.5

8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

Pre - IELTS

950
900

850
800
750
700
650
600
550
450
400

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.

04 OCEAN EDU VIET NAM



CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 4 - 6 TUỔI

Discovery Eglish là chương trình tiếng Anh dành cho các bé từ 4 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ. Ở lứa tuổi này, 
Ocean Edu đã dày công nghiên cứu và lựa chọn giáo trình phù hợp với mong muốn khai mở tiềm năng trí tuệ của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn 
diện không chỉ về ngôn ngữ mà còn về trí tuệ, tư duy, thể chất, tính cách. Lộ trình học Discovery English gồm 8 cấp độ tương đương với trình độ 
A0 khung tham chiếu châu  Âu (CEFR).

LỘ TRÌNH HỌC

Sử dụng bộ giáo trình Little Learning Stars (NXB Macmillan) và bộ giáo trình Hide and Seek (NXB National Geographic);
14 - 18 học viên/ lớp;
Giảng dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài;
Có 01 giáo viên chủ nhiệm trợ giảng và quản lý lớp;
Chủ đề học: Ngôn ngữ học, Toán học, Khoa học, Nghệ thuật.

KINDY 1A KINDY 1B KINDY 2A KINDY 2B KINDY 3A KINDY 3B
PRE - KINDY A PRE - KINDY B

English for Pre - school 

Beginner

Đánh giá trình độ

Học viên được đánh giá trình độ 

bởi 100% giáo viên nước ngoài, 

giúp phụ huynh nắm được trình 

độ hiện tại của học viên.

Đánh giá và 
định hướng từ chuyên gia

Dựa vào trình độ hiện tại và mục 
tiêu của học viên, chuyên gia sẽ 
tư vấn lộ trình học hợp lý để đạt 
được hiệu quả cao nhất.

Cán bộ Ocean Edu sắp xếp lớp 
giúp học viên theo đúng trình độ 
và thời gian phù hợp.

Sắp xếp lớp học phù hợp Hoàn thiện học phí 

Cán bộ Ocean Edu giúp phụ 

huynh hoàn thiện học phí và 

hướng dẫn học viên nhập học.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC 
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MÔI TRƯỜNG HỌC TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ

- Sử dụng phương pháp giảng dạy 
CLIL, lấy người học làm trung tâm, 
kích hoạt não bộ và khả năng ngôn 
ngữ thông qua các chủ đề học.

- Được biên soạn và lựa chọn theo 
chuẩn Quốc tế, mang tính thực tiễn 
cao;

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

- Đội ngũ 100% giáo viên nước 
ngoài; 
- Có trình độ sư phạm chuyên sâu và 
kinh nghiệm giảng dạy lâu năm; Có 
chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc 
tế TESOL, CELTA.

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

- Chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận 
tâm; Lấy kết quả học tập và sự hài 
lòng của khách hàng làm thước đo 
năng lực.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

- Hệ thống cơ sở vật chất khang 
trang, tiện nghi, hiện đại;

- Các bài giảng được hỗ trợ bằng 
công nghệ tương tác kèm hiệu ứng 
sinh động, trực quan.

- Không gian học tập thay đổi linh 
hoạt theo từng lứa tuổi;

- Được làm bài kiểm tra đầu vào, 
kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ;
- Được tham gia nhiều hoạt động 
ngoại khóa hấp dẫn.

- Học viên được tham gia quy trình 
học tập chặt chẽ và khoa học;

CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ GIẢNG DẠY MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Giai đoạn 4 - 6 tuổi là “thời điểm vàng” để trẻ nhỏ học ngoại ngữ, bởi trong giai đoạn này trẻ có thể tiếp thu và phát âm ngoại ngữ một cách 
chuẩn xác nhất. Với trẻ ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu hình thành khả năng giao tiếp và hào hứng với việc khám phá thế giới xung quanh, thích quan 
sát và bắt chước người lớn. Bởi vậy, lựa chọn môi trường học tập cho con trong giai đoạn này luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

“Little Learning Stars” (2017) - NXB Macmillan là giáo trình cấp cao dành cho trẻ lần đầu tiếp xúc với tiếng Anh với hệ thống phát âm, đọc và 
viết, giúp trẻ hình thành các kỹ năng cho việc học.
“Hide and Seek” là bộ sách nổi tiếng và ưu việt nhất của NXB Geographic, được thiết kế với nội dung sinh động, bắt mắt phù hợp với lứa tuổi học 
sinh mầm non.

GIÁO TRÌNH MỚI VỚI NỘI DUNG PHONG PHÚ VÀ HIỆN ĐẠI.

TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC THEO CHỦ ĐIỂM MÔN HỌC

Áp dụng phương pháp học CLIL, các học viên vừa được phát triển Ngoại ngữ vừa được học một kiến thức nội dung qua các chủ đề: Nghệ thuật 
sáng tạo, toán học, địa lý, lịch sử, khoa học, môi trường,… giúp tăng cường khả năng tư duy hai thứ tiếng và tiết kiệm thời gian.

GIÚP KHAI MỞ TỐI ĐA TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ; KHƠI DẬY PHÁT TRIỂN ĐA GIÁC QUAN

Tăng khả năng quản lý, xử lý thông tin và khả năng thu nạp kiến thức,tăng sự tự tin khi tìm hiểu và khám phá cuộc sống
Tăng cường khả năng lưu giữ trí nhớ dài hạn

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THIẾT KẾ DƯỚI HÌNH THỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT PHONG PHÚ, VUI VẺ

Giúp trẻ hấp thụ ngôn ngữ, tư duy, phản xạ Tiếng Anh một cách tự nhiên, thoải mái,… thông qua các hoạt động: Sinh hoạt nhóm, kể chuyện, 
trò chơi hoạt động tập thể, âm nhạc và chuyển động, bài tập dán hình;
Tăng cường tư duy bằng hai thứ tiếng;
Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, tư duy, sáng tạo, kỹ năng xã hội…

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP ĐA DẠNG, HIỆU QUẢ

Chương trình sử dụng nhiều tài liệu học tập điện tử giúp học viên hứng thú học tập và thực hành tương tác tốt như: ngân hàng tài liệu điện tử, 
kênh học Tiếng Anh trực tuyến, �ashcard, DVD, ...
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PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Với mong muốn “khai mở” và “đánh thức” tiềm năng trong trẻ, Ocean Edu luôn đặt lợi ích và trải nghiệm của học viên lên hàng đầu. Với 
phương pháp lấy người học làm trung tâm, Ocean đã xây dựng chương trình học với 5 hoạt động chủ đạo:

TRẢI NGHIỆM CÁ NHÂN:

 Học viên được tự do lựa chọn các học cụ và hoạt động học tập mà các em cảm thấy hứng thú để bắt đầu buổi học. Việc tương tác với bất kì đồ 
dùng hay hoạt động nào chính là lúc trẻ đang thực hành ngôn ngữ theo cách mà trẻ mong muốn.

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ:

Các em 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 trẻ tham gia và thực hành các kỹ năng ngôn ngữ.

NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO: 

Việc học tiếng Anh chủ yếu thông qua các hoạt động dự án. “Project - based learning” được xem như là một phương pháp học tập hiện đại của 
thế kỷ 21. Phương pháp này được các nhà giáo dục áp dụng nhằm khai thác tối đa khả năng sáng tạo và phát triển “mỹ năng” sống cho trẻ trên 
toàn thế giới. Các hoạt động chủ yếu như:  Vẽ, hát, kể chuyện…

KHOA HỌC VÀ TOÁN HỌC:

Thông qua việc học ngôn ngữ tiếng Anh, trẻ dần được dung nạp thêm một số kiến thức nền cơ bản về khoa học và toán học như thời tiết, sự vận 
động, số đếm… Bên cạnh đó, trẻ được hình thành các kỹ năng tư duy logic, tư duy phản biện… Trẻ sẽ được rèn luyện các kỹ năng tìm hiểu, 
phân tích và đánh giá các sự vật xung quanh mình dưới góc độ khoa học, qua đó hình thành bản năng tự học và kích thích sự tò mò, khám phá 
của bản thân.

PHÁT TRIỂN VÀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG:

 Giáo trình thiết kế các hoạt động “học mà chơi, chơi mà học”, nhằm giúp trẻ hoàn thành được nhiệm vụ “Tôi tự lập” - giúp các em tạo dựng kỹ 
năng tự bảo vệ, sự tự tin, khả năng nhận biết thế giới xung quanh, kỹ năng xử lý tình huống, quản lý sinh hoạt cá nhân cùng các bài học về giá 
trị sống.

HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP
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Mỗi đứa trẻ là một thiên tài, vậy làm thế nào để kích hoạt tiềm năng của trẻ? Trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, Ocean Edu hiểu rằng 
cần HIỂU trước khi DẠY một đứa trẻ. Với giai đoạn vàng 4 - 6 tuổi, để việc dạy tiếng Anh cho trẻ đạt kết quả tốt thì vai trò của bố mẹ là rất quan 
trọng. Chương trình Discovery English tại Ocean Edu cung cấp những tiện ích đặc biệt giúp bố mẹ có thể trực tiếp theo dõi quá trình học tập của 
con thông qua:  Phần mềm học tập trực tuyến ưu việt - LMS, Sổ tay học tập và các chương trình hội thảo...

LMS - HỆ THỐNG (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM):

 Là phần mềm trực tuyến giúp kết nối giữa ba chủ thể  “Học viên - Gia đình - Ocean Edu” tạo ra một môi trường hỗ trợ học viên học tập mọi lúc 
mọi nơi. Với phần mềm trực tuyến LMS,  nội dung bài giảng sẽ liên tục được giáo viên thường xuyên cập nhật. Phụ huynh cũng có thể theo dõi 
hiệu suất học tập của con thông qua bảng phân loại đánh giá trong LMS và có thể tương tác trực tiếp bằng cách trò chuyện với giáo viên thông 
qua nền tảng trò chuyện trong LMS. 

SỔ TAY HỌC TẬP:

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, bí kíp kích thích trí tuệ của trẻ, 
phương pháp giúp trẻ học giỏi kỹ năng nghe và nói, phương pháp dạy trẻ tự chủ và dạy con tư duy phản biện... Ocean đề cao việc phụ huynh 
trực tiếp tham gia vào các hoạt động dạy và học hàng ngày của trẻ. Sự hỗ trợ thường xuyên, đúng cách sẽ có ý nghĩa quyết định rất lớn đến sự 
thành công trong học tập ở trường của trẻ.
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Với phương pháp tiếp cận đa giác quan độc đáo, các khóa học sẽ giúp trẻ vừa tăng tính phản xạ tự nhiên với tiếng Anh, vừa tạo nền tảng để các 
em phát triển kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường hội nhập như: Kỹ năng giao tiếp và hòa nhập môi trường mới, khả năng sáng tạo và suy 
nghĩ đột phá, kỹ năng làm việc nhóm và trình bày ý tưởng cá nhân.
Chương trình Discovery English được thiết kế để tập trung phát triển 8 lĩnh vực trọng yếu cho trẻ bao gồm:

 PHỤ HUYNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CON HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐA GIÁC QUAN ĐỘC ĐÁO

KHAI MỞ TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ

KHƠI DẬY PHÁT TRIỂN ĐA GIÁC QUAN

KHOA HỌC VÀ TOÁN HỌC

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LƯU TRỮ TRÍ NHỚ DÀI HẠN

NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH

KỸ NĂNG SỐNG

A

B

C

D



Phát triển theo cấp 

Phát triển hoàn 

số nhân sẽ 
chấm dứt

thiện 90%

6 - 8 tuổi

Chức năng từ 
não phải sang 

bão trái

3 - 6 tuổi0 - 3 tuổi

Khả năng tiềm 
tàng vô biênKhả năng phát 

triển vô hạn

Giai đoạn thai kỳ

KHAI MỞ TIỀM NĂNG TRÍ TUỆ
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KHƠI DẬY PHÁT TRIỂN ĐA GIÁC QUAN

PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LƯU GIỮ TRÍ NHỚ DÀI HẠN



 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tạo lập thói quen cho con học tiếng Anh mỗi ngày; 

Thường xuyên nhắc lại với các con những cụm từ tiếng Anh ngắn;

Khuyến khích con tự tin nói tiếng Anh;

Cùng con xem những bộ phim hoạt hình;

Cùng con đọc những câu chuyện bằng tiếng Anh mang tính giáo dục cao

“White Rabits Color Book”- tác giả Alan Baker;

“Dog’s Colorful Day” - tác giả Emma Dodd;

“Harold and the Purple Crayon”- tác giả Crockett Johnson;

“Chika Chika 123” - tác giả Bill Martin Junior;

“Quack and Count” - tác giả Keith Baker.

LMS Ocean Edu
https://lms.ocean.edu.vn/login/index.php
200 video Word World English,có phụ đề tiếng Việt
https://www.youtube.com/watch?v=sWkBbMjDSZ8&list=PLAybim_xOcVyysCDNxKkhF7UhG0Nw0VIN&index=2
55 video Magic English, bộ đĩa tiếng Anh nổi tiếng với trẻ em thế giới;
https://www.youtube.com/watch?v=vcjkc_2uoM&list=PL6tHBjxxbC96ZpePDwtgWRX7Ht2dsABqY
Peppa Pig, học tiếng Anh cùng cô lợn hồng xinh xắn;
https://www.youtube.com/user/theofficialpeppa
200 videos Strawberry Shortcake;
https://www.youtube.com/watch?v=KRARISX6x4&list=PLndbxdhyC__WV2g21hRzb9KNa2dFM24M4
115 video The Berenstain Bears
https://www.youtube.com/watch?v=NrqusQx6ZTI&list=PL2925A77C3C34BA9A

MỘT SỐ BÍ KÍP CỦA BỐ MẸ GIÚP CON HỌC TIẾNG ANH Ở NHÀ:

WEBSITE THAM KHẢO

The shape of me and other stuff - tác giả Dr. Seuss

The skeleton inside you - tác giả Philip Balestrino;

The berenstain bears visit the dentist - tác giả Stan Berenstain;

Are eggs square -tác giả DK;

My visit to the Aquarium- tác giả Aliki.

11Turn on your potential



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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

