
www.ocean.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI

IELTS PREPARATION COURSES



11

MỤC LỤC

 3

5

7
8
9

10

       Khóa học Ielts 8.0 và Khóa học Ielts 8.5

Chương trình học Luyện thi IELTS 
         IELTS là gì?

Thư ngỏ

        Cấu trúc đề thi

       Khóa học Ielts 6.0 và Khóa học Ielts 6.5

Học viên nói gì về Ocean Edu

       Khóa học Pre Ielts  và Ielts 4.0

        Quy trình đăng ký học

        Lộ trình học

       Khóa học Ielts 4.5 và  Khóa học Ietls 5.0

       Khóa học Ielts 7.0 và Khóa học Ielts 7.5

Chi tiết chương trình học

Ocean Edu Pathway             

1

2

3

4

5

02 OCEAN EDU VIET NAM



Thư Ngỏ

OCEAN EDU VIỆT NAM

03Turn on your potential

                            Kính gửi Quý phụ huynh,

Với 15 cấp độ từ cơ bản đến 8.5 IELTS khóa học cung cấp cho các bạn học viên phương pháp, bý quyết làm bài ưu việt cho từng dạng bài 

thi cụ thể. Chương trình học đồng thời tối ưu điểm thi cùng kỹ năng chuyên biệt phát triển toàn diện cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết 

qua việc cọ sát liên tục bằng các bài thi thử, tăng cường khả năng Nghe Nói, phản xạ Anh ngữ tự tin đối diện với giám khảo chấm thi, dễ 

dàng chinh phục các mục tiêu IELTS. 

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 

Luyện thi IELTS với lộ trình học được xây dựng chuyên biệt phù hợp với từng cấp độ từ học viên mới làm quen IELTS đến học viên có nền 

tảng vững chắc muốn luyện thi chuyên sâu để phục vụ du học, giảng dạy. Với bộ giáo trình chuyên nghiệp từ các nhà xuất bản hàng đầu 

như: Oxford, National Geographic cùng ngân hàng tài liệu điện tử, kênh học Tiếng Anh trực tuyến, chương trình Luyện thi IELTS tại Ocean 

Edu phát triển tất cả các kỹ năng toàn diện để học viên dễ dàng nâng cao điểm số IELTS của mình.

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu gửi tới Quý phụ huynh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Trân trọng!

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 Luyện thi IELTS 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; 

mang đến cho học viên những cơ hội quý giá làm chủ tương lai và làm chủ cuộc sống, chắp cánh cho những ước mơ của bạn.
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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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IELTS LÀ GÌ?

Là chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế;

Được công nhận rộng rãi tại hơn 9000 tổ chức, tại 140 quốc gia trên thế giới;

Đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Anh qua 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.

TẦM QUAN TRONG CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG CHỈ IELTS: 

Miễn thi ngoại ngữ THPT và học phần Tiếng Anh tại nhiều trường Đại Học ở Việt Nam.

Chứng chỉ IELTS là điều kiện cơ bản - “tấm vé xanh” giúp mỗi cá nhân học sinh có đủ điều kiện đi du học. 

Sở hữu chứng chỉ IELTS tiếng Anh – cơ hội nhập cư vào các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand,...

Lợi thế lớn cho ứng viên khi đi xin việc và có được mức lương mong muốn.
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Học viên sẽ được học đầy đủ các 
dạng bài tập gặp phải trong kỳ 
thi IELTS. Các dạng bài này còn 
được giáo viên giảng dạy theo 
t ừ n g  p h ầ n  b à i  t h i  n g h e 
(Section). Đây là điểm đặc biệt 
vì học viên có cơ hội ôn kỹ từng 
dạng bài, vì mỗi dạng bài ở 
từng Section lại có mức độ khó 
dễ khác nhau.

KỸ NĂNG NGHE KỸ NĂNG ĐỌC

Giáo viên sẽ tập trung vào các dạng 
khó nhất như True/False/ Not 
G i ve n ,  M a t c h i n g  H e a d i n g s, 
Locating Information để giúp học 
viên không bị bỏ lỡ điểm các phần 
câu hỏi này. Học viên sau khóa học 
này sẽ cải thiện đáng kể tốc độ đọc 
tiếng Anh và tìm kiếm câu trả lời 
chính xác nhất vì sẽ được luyện tập 
thường xuyên hai kỹ năng quan 
trọng nhất trong khi đọc nó là đọc 
lướt và độc tìm chi tiết (Skimming 
& Scanning).

Giáo viên sẽ hướng dẫn học viên 
viết những dạng bài luận đầy đủ 
gồm sáu dang bài Task 1 (biểu đồ 
đường, biểu đồ cột, biểu đồ tròn, 
bảng,quy trình, bản đồ) và dạng bài 
Task 2 (nêu ý kiến, bàn luận, ưu 
đ i ể m / n h ư ợ c  đ i ể m ,  đ ư a  g i ả i 
pháp).Học viên sẽ được học cấu trúc 
bài luận để viết được mạch lạc, rõ 
ràng; đồng thời cũng sẽ được giáo 
viên cung cấp các cấu trúc đa dạng 
để đưa vào bài thi. Đây là cách để 
tăng điểm nhanh chóng kỹ năng 
này.

KỸ NĂNG VIẾT KỸ NĂNG NÓI

Giáo viên tập trung vào cung cấp 
cho học viên hệ thống từ vựng 
trong các chủ điểm thi IELTS để 
học viên có thể trả lời lưu loát các 
câu hỏi trong phòng thi, kể cả với 
các câu hỏi khó. Để giúp học viên 
nâng điểm hiệu quả, giáo viên 
còn tập trung vào sửa các lỗi 
thường hay gặp phải của học viên 
như sai thì động từ, phát âm âm 
cuối…



CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS / IELTS TEST FORMAT

Bài thi IELTS có 2 hình thức là: IELTS Academic ( Học thuật) và IELTS General Training (Tổng quát). Cấu trúc bài thi IELTS sẽ gồm 4 phần thi 

Speaking, Listening, Reading và Writing. Thí sinh sẽ thi từng kỹ năng trong cùng một ngày, thi hết kỹ năng này Thí sinh sẽ được chuyển sang 

thi kỹ năng khác. Riêng Speaking thí sinh có thể nhận được lịch thi trước hoặc sau, có thể cùng ngày với 3 kỹ năng còn lại.
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CẤU TRÚC ĐỀ THI

KỸ NĂNG NỘI DUNG CHI TIẾT

LISTENING 
40 CÂU HỎI
40 PHÚT

Thí sinh sẽ có thời gian nghe là 30 phút và chỉ được nghe 1 lần duy nhất.

Thí sinh sẽ được nghe 4 đoạn hội thoại ghi âm gồm có: độc thoại, đàm thoại bởi một số người bản xứ có thể 2 
hoặc nhiều người có giọng phát âm khác nhau của nhiều quốc gia khác. Các đoạn hội thoại sẽ có độ khó tăng 
dần.

Phần 2: một đoạn độc thoại trọng ngữ thường ngày, đó có thể là các tình huống hướng dẫn và giới thiệu 1 chủ đề 
quen thuộc như du lịch, trường học...
Phần 3: Đây sẽ là buổi đàm thoại giữa ba người hoặc bốn người chủ đề xoay quanh giáo dục, ví dụ có thể thảo 
luận về bài tập trên lớp.

Phần 1: Chủ đề đoạn hội thoại xoay quanh tình huống về cuộc sống, đó là cuộc đàm thoại giữa hai người. Ví dụ có 
thể là cuộc nói chuyện người bán hàng và mua hàng tại một siêu thị nhỏ. 

Phần 4: Thí sinh sẽ được nghe đoạn độc thoại từ một người bản xứ có thể đang giảng bài hay thuyết trình về vấn 
đề gì đó,đoạn hội thoại này mang tính học thuật cao.

READING 
40 CÂU HỎI
60 PHÚT

Bài thi có 3 đoạn văn, độ khó tăng dần. Các 
đề đa phần được trích dẫn từ sách, báo, tạp 
chí…

Đối với dạng Học thuật

WRITING 2 BÀI
60 PHÚT

Đối với dạng Tổng quát
Các bài đọc được lấy nguồn từ sách, tạp chí, thông 

báo, quảng cáo...tất cả tài liệu mà bạn sẽ dễ bắt 
gặp trong môi trường sử dụng Tiếng Anh hàng 
ngày, mục đích là kiểm tra khả năng đọc, hiểu.

Thí sinh hoàn thành 2 bài Task 1 bà Task 2. Số chữ quy định Task 1 là 150 từ và Task 2 là 250 từ.

 Task 2: Thí sinh cần viết bài luận 250 từ đưa ra 
những ý kiến tranh luận về 1 ý kiến hoặc vấn 

đề xã hội.

Task 1: Thí sinh được yêu cầu viết bài báo cáo 
khoảng 150 từ để mô tả, giải thích dữ liệu của 

một biểu đồ, bảng biểu hay quy trình…

Đối với dạng Họcthuật                    

Task 2: Thí sinh được yêu cầu viết bài luận 250 
phản hồi lại quan điểm, vấn đề nào đó.

Task 1: Thí sinh được yêu cầu viết bức thư 
chính thức hoặc không chính thức khoảng 150 
từ với mục đích hỏi thăm thông tin hoặc giải 

thích tình huống trong cuộc sống.

 Đối với dạng Tổngquát

SPEAKING 3 
PHẦN THI
11- 14 PHÚT

Phần 3: Thí sinh sẽ được hỏi thêm một số câu hỏi có thể liên quan đến chủ đề phần 2 hoặc không.

Phần 1: Đây được coi là phần khởi động cho bài thi Speaking, Thí sinh sẽ nhận được các câu hỏi tương đối dễ xoay 

quanh các chủ đề về cuộc sống của thí sinh, gia đình, bạn bè, công việc, học tập....

Phần 2: Thí sinh được trao một mẩu giấy và cây bút và yêu cầu nói về một chủ đề cụ thể trong vòng tối đa 2 phút. 

Trước khi nói sẽ có 1 phút để chuẩn bị trước, sau đó giám khảo sẽ hỏi thêm 1 số câu hỏi về chủ đề này và kết thúc 

chuyển sang Part 3.

Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo, thời gian thi trong khoảng 11 – 14 phút và gồm có 3 phần thi, mỗi 

phần thi đều được ghi âm lại để đánh giá kết quả.



QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

LỘ TRÌNH IELTS 8.5 TẠI OCEAN EDU

Cải thiện điểm số vượt bậc
Chúng tôi hướng kết quả thi IELTS cao nhất cho học viên với nội dung học bám sát và cập nhật liên tục 
theo mẫu đề thi mới nhất

Được hướng dẫn bởi đội ngũ 
giảng viên chuyên sâu

Ocean Edu sở hữu đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài có nghiệp vụ sư phạm chuyên sâu và kinh nghiệm 
luyện thi lâu năm

Phát triển kỹ năng dựa 
trên mục tiêu cá nhân

Lộ trình học tại Ocean Edu được thiết kế đặc biệt mang tính cá nhân hóa, giúp học viên lựa chọn khóa 
học theo trình độ và mục tiêu riêng

Thử thách và tích lũy qua
các kỳ thi thử

Trong suốt quá trình học, học viên sẽ được làm các bài kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa khóa và cuối khóa 
để học viên theo dõi kết quả học tập và nhận biết trình độ

Xây dựng tâm lý vững vàng 
trước khi bước vào kỳ thi 
chính thức

Với việc được học tập trong môi trường tương tác thường xuyên với Giáo viên nước ngoài cùng lộ trình 
học tập chuyên sâu, các kỳ thi thử mô phỏng chính xác áp lực, thời gian như đề thi thật, Học viên sẽ có 
tâm lý vững vàng và sẵn sàng bước vào kỳ thi để đạt kết quả cao nhất

Khóa học Pre - Ielts được thiết kế đặc biệt dành cho các học viên có trình độ IELTS thấp, chưa có phương pháp luyện thi IELTS ưu việt, hiệu quả. Với 
12 Unit, khóa học sẽ giúp các bạn học viên đạt điểm 3.0 - 4.0, trang bị nền tảng tiếng Anh cơ bản cho cả 4 kỹ năng.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

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

Thời lượng: 60h, 30 ngày

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.

Pre -  IELTS  xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, giúp định hình cấu trúc bài thi IELTS và bước đầu xây 
dựng các kỹ năng Nghe - Nói -  Đọc -  Viết.

Sử dụng nhiều tài liệu và gói học bổ trợ như: tài liệu bổ trợ, giáo viên hướng dẫn bổ trợ giúp học viên có 
thêm nhiều thời gian học tập.

Giáo trình: Mc Millan Introduction

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

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 về các chủ đề trong bài thi  IELTS;
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Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại Ocean Edu đã dành nhiều thời gian biên soạn chương trình luyện thi IELTS 4.0, giúp các học viên dễ dàng 
làm quen với đề thi IELTS, các bài thi thử IELTS.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo trình: Mc Millan IELTS Foundation

Thời lượng: 60h, 30 ngày.

Luyện phản xạ giao tiếp, chuẩn ngữ pháp và tự nhiên, tạo hội thoại trong 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 cả về từ vựng, ngữ pháp, phát âm chuẩn để có thể thành thạo sử dụng 

tiếng Anh;

Giáo trình biên soạn phù hợp với học viên có mong muốn chinh phục band điểm 4.0 - 

5.5.

Luyện tập khả năng phát âm khó và phức tạp hơn 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;

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

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

thi IELTS với chứng chỉ giảng dạy quốc tế.

Khóa học IELTS 4.5 dành cho các bạn học viên mong muốn chinh phục IELTS 4.5 - 5.0, phát triển tất cả các kỹ năng toàn diện để học viên dễ dàng nâng cao 

điểm số IELTS của mình.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

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

Giáo trình: McMillan Improve your Skills for IELTS 4.5

Khóa học được thiết kế đặc biệt, tập trung vào luyện thi đọc học thuật, viết luận văn, phát 

triển kỹ năng nghe -  nói, giúp học viên xây dựng được chiến lược làm bài thi hiệu quả;

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

4.5 - 6.0;

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

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.

Thời lượng: 60h, 30 ngày



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

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

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 IELTS 5.0++;

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

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.

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Giáo trình: National GeoGraphic IELTS Express (Intermediate & Upper - 

Intermediate) 

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

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

Sử dụng nhiều tài liệu và gói học bổ trợ như: tài liệu bổ trợ, giáo viên hướng dẫn 

bổ trợ giúp học viên có thêm nhiều thời gian học.

Khóa luyện thi 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:

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

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

Sử dụng nhiều tài liệu và gói học bổ trợ như: tài liệu bổ trợ, giáo viên hướng dẫn 

bổ trợ giúp học viên có thêm nhiều thời gian học.

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

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 IELTS 5.5++;

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.

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Giáo trình: National Geographic Achieve IELTS 1
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Khóa học 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.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Với 12 chủ đề đào tạo chính, khóa học mang đến cho các bạn học viên phương 

pháp, chiến thuật làm bài giúp nâng cao điểm số của mình trong kỳ thi IELTS 

một cách hiệu quả nhất.

Thành thạo phương pháp tìm từ khóa (keywords) của kỳ thi IELTS.

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

Tập trung luyện phát âm chuẩn xác và cách ứng dụng từ vựng từ Reading vào 

phản xạ nói.

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

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

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

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.

Giáo trình: National Geographic Achieve IELTS 2

IELTS 6.5 là khóa học dành cho các bạn học viên có khả năng Anh ngữ nền tảng tốt, muốn có IELTS đủ yêu cầu để đi du học, phục vụ công việc.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Giáo trình: McMillan Ready for IELTS 2nd Edition

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Khóa học sử dụng tài liệu McMillan for IELTS 2nd Edition nhằm cung cấp cho học 

viên kiến thức, kỹ năng anh ngữ toàn diện, từ đó nâng cao khả năng tiếng Anh 

học thuật, chinh phục band điểm 5.0 - 7.0;

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.

Xây dựng chủ đề ngữ pháp vững chắc, bám sát đề thi IELTS;

Trong mỗi bài học, học viên sẽ được phát triển ngôn ngữ tiếng Anh toàn diện 

bằng những bài thi, những ngữ cảnh thực tế theo từng chủ đề.

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 6.5++
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IELTS 7.0 là khóa học dành cho các bạn có vốn kiến thức tốt về cả tiếng Anh và format kỳ thi IELTS, mong muốn đạt mức điểm cao, sử dụng tiếng Anh trôi 
chảy hơn để phục vụ các mục đích đi du học, xin học bổng.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học tập trung vào luyện tập các dạng bài thi sát với bài thi thật và khó hơn, 

lạ hơn, để giúp học viên tự tin khi đi thi và đạt điểm số cao từ 7.0 - 8.0 trong kỳ 

thi IELTS. Nhiều học viên Ocean Edu đạt 7.5 - 8.0 IELTS ngay sau khóa học GN- 

IELTS 7.0;

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.

Khóa học tập trung phát triển các kỹ năng tiếng Anh học thuật nâng cao; Viết 

luận, Nghe, Nói, Phản xạ Anh ngữ;

Học viên được chỉnh sửa ngữ âm và luyện tập sử dụng các cách diễn đạt nâng 

cao một cách tự nhiên để đạt điểm số cao trong phần thi nói.

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 7.0 ++

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Giáo trình: McMillan Improve your Skills for IELTS 6.0

Khóa học IELTS 7.5 cung cấp cho các bạn học viên phương pháp, bí quyết làm bài ưu việt cho từng dạng bài thi cụ thể. Đồng thời, phát triển khả năng Anh 
ngữ vượt trội giúp học viên tự tin đi du học, tham gia giảng dạy hoặc phục vụ công việc.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 7.5 ++

Giáo trình: McMillan Direct to IELTS

Khóa học sử dụng giáo trình McMillan Direct to IELTS - giáo trình tốt nhất cho 

luyện thi band điểm 7.5 ++, kết hợp sử dụng thêm tài liệu điện tử giúp các bạn 

học viên có nguồn học liệu phong phú;

Thời lượng: 60h, 30 ngày

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.

Học viên được hoàn thiện ngữ âm, được giáo viên bản ngữ hướng dẫn các cách 

diễn đạt với ngôn ngữ và thành ngữ phong phú, nâng cao và tự nhiên.
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IELTS 8.0 là chương trình luyện thi IELTS chuyên sâu dành cho học viên có nhu cầu chinh phục IELTS 8.0++ để đáp ứng yêu cầu học bổng của các trường 
đại học danh tiếng trên thế giới hoặc có chứng chỉ cao để tham gia giảng dạy Anh ngữ.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 8.0 ++

Học viên được luyện tập viết, sửa bài và chấm vài Writing Task 1 & Task 2 liên tục 

theo tiêu chí chấm của IELTS, được sửa văn phong học thuật phù hợp với band 

điểm 8.0 - 8.5;

Học viên được luyện tập nhuần nhuyễn các dạng câu hỏi và chủ đề chính của bài 

thi IELTS.

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.

Thời lượng: 60h, 30 ngày

Giáo trình: Mc Millan Ready for IELTS 2nd Edition

Khóa học sử dụng giáo trình McMillan Direct to IELTS - giáo trình tốt nhất cho 

luyện thi band điểm 7.5++, kết hợp sử dụng thêm tài liệu điện tử giúp các bạn 

học viên có nguồn học liệu phong phú;

IELTS 8.5 là luyện thi chuyên sâu được thiết kế đặc biệt nhằm trang bị cho học viên có kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược hiệu quả để đạt điểm số cao trong cả 
4 phần thi: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Mỗi bài học cung cấp các mẫu thi, mẹo và chiến thuật làm từng dạng bài cụ thể;

Cung cấp “ngân hàng tài nguyên” về từ vựng và ngữ pháp, trang bị cho học viên 

vốn kiến thức học thuật về IELTS đa dạng.

Tập trung phát triển từ vựng ở cấp độ nâng cao, giúp học viên ghi điểm cao 

trong phần thi Nói và Viết;

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 8.5 ++

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.

Áp dụng chương trình thi cử thường xuyên, giúp học viên cọ xát, thuần thục với 

đề thi IELTS, đạt điểm tối đa cho từng phần thi;

Thời lượng: 60h, 30 ngày
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Ocean Edu giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên mỗi năm đạt được thành tích cao IELTS, nhận được thư mời học và giành những học bổng danh giá bởi các 
trường cao đẳng, đại học danh tiếng trên toàn thế giới.

Bạn Nguyễn Phương Anh - 15 tuổi
(học viên Ocean Edu Times City - IELTS 7.5)

 “Ocean Edu là một trung tâm Anh ngữ tốt. Đây là 

nơi để em được giao lưu, học hỏi, làm quen với 

các anh/chị. Cô giáo rất nhiệt tình trong việc dạy, 

cô tận tình chỉ bảo và hướng dẫn chi tiết những 

điểm cần lưu ý trong đề thi. Em đã học được rất 

nhiều và đạt được chứng chỉ IELTS 8.0 theo như 

mong muốn. Em rất cảm ơn Ocean Edu”. 

Bạn Trần Huyền - 25 tuổI
(học viên Ocean Edu Việt Trì)

 “Em rất vui khi được tham gia các khóa học 

nhằm cải thiện Tiếng Anh tại Ocean Edu, sau 

một thời gian học em khá hài lòng với sự tiến bộ 

của bản thân: cô giáo dạy một cách nhiệt tình, 

chu đáo, cách dạy rất dễ hiểu và cách truyền ngữ 

điệu của cô rất tốt”.

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ OCEAN EDU

Bạn Tùng Dương - 19 tuổi (học viên Ocean Edu Thanh Hóa)

 “Được biết và học tập tại Ocean Edu với em là một sự may mắn. Thời điểm đó em phải ôn luyện quá gấp rút và 
chính bản thân em cũng hoang mang không biết làm sao có thể thi đủ điểm IELTS để đạt được mục tiêu của 
mình. Trong thời gian học tại Ocean Edu, em đã rất bất ngờ trước sự tận tâm của các thầy cô. Vì em học khóa cấp 
tốc và lịch học khá căng thẳng nên em bị áp lực rất nhiều. Nhưng thầy cô luôn dành thêm thời gian sau giờ học 
để động viên tinh thần và khích lệ em. Mỗi buổi học cô đều tạo không khí vui vẻ để em không chán nản.  Em rất 
cảm ơn Ocean Edu”.
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