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Thư Ngỏ
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 Luyện thi
TOEIC được Ocean Edu thiết kế đặc biệt với 16 cấp độ, trang bị cho các bạn học viên nền tảng Anh ngữ vững chắc để đạt được điểm TOEIC
tốt nhất với các mức từ cơ bản đến TOEIC 950. Ở mỗi cấp độ, học viên được giáo viên nước ngoài cung cấp chiến thuật cho từng dạng bài
thi cụ thể. Với nội dung phong phú và hiện đại giúp học viên phát triển tất cả kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng học tập và kĩ năng chinh phục bài
thi TOEIC theo chuẩn Quốc tế. Đồng thời 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.
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 TOEIC 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.

Trân trọng!
OCEAN EDU VIỆT NAM
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OCEAN EDU PATHWAY
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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Năm 2018 với điểm IELTS 4.0,
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MOVERS

STARTER

6 - 11 TUỔI

4 - 6 TUỔI

850
800
750
700
650
600
550
450
400

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
Pre - IELTS
4
3
2
1

KEY - A2

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

8
7
6
5
4
3
2
1

PATHWAY TO ENGLISH PROFICIENCY
4 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. Học viên có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học hàng đầu trên thế giới:
National and International certi cates are recognized globally. Students have opportunity to be enrolled directly in the world’s top university:
Anh Quốc - University of Glasgow, University of Brighton...; Mỹ - Yale University, Stanford University...;
Australia - University of Melbourne, University of Technology Sydney...; Việt Nam - ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân...
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TOEIC LÀ GÌ
Là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, được công nhận bởi 60 quốc gia trên thế giới;
Được các tổ chức, doanh nghiệp...công nhận, với mục đích sử dụng và đánh giá năng lực nhân viên;
Mô phỏng các tình huống thực tế liên quan đến môi trường làm việc quốc tế.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG CHỈ TOEIC
Chuẩn đầu ra của nhiều trường Đại học tại Việt Nam.
Chứng chỉ TOEIC như một “chiếc vé bảo đảm” để chứng minh khả năng sử dụng ngoại ngữ của bản thân trong công việc cũng như
trong cuộc sống.
Chứng chỉ TOEIC cũng là thước đo để một nhà tuyển dụng quyết định lựa chọn một ứng viên, bên cạnh năng lực chuyên môn của ứng
viên đó.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEIC / TOEIC TEST FORMAT
200 Câu làm trong 120 phút

Phần Nghe: 45 phút

Phần Đọc: 75 phút

100 câu

100 câu

Part 1
6 câu

Part 2
25 câu

Part 3
39 câu

Part 4
30 câu

Mô tả hình ảnh

Đoạn hội thoại

Chọn đáp án đúng
về nội dung được
mô tả trong hình

Chọn câu trả lời
đúng cho câu hỏi về
đoạn hội thoại

?
Hỏi & đáp

Chọn đáp án phù
hợp nhất cho câu
hỏi

Part 5
30 câu

Part 6
16 câu

Part 7
54 câu

Câu không
hoàn chỉnh

Đọc hiểu
Chọn đáp án đúng cho các câu
hỏi trong đoạn văn

Chọn từ đúng
nhất để điền vào
chỗ trống

Bài nói độc
thoại

Hoàn thành
đoạn văn ngắn

Chọn đáp án cho
các câu hỏi về bài
nói

Chọn từ đúng nhất
điền vào ô trống
trong đoạn văn

LỘ TRÌNH TOEIC 950 TẠI OCEAN EDU / Cam kết đầu ra theo lộ trình học

KEY

PRELIMINARY

FIRST

ADVANCED

PROFICIENCY
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TẠI SAO CHỌN “LỘ TRÌNH TOEIC 950 TẠI OCEAN EDU”

Đánh giá trình độ

Được kiểm tra và đánh giá bởi
100% giáo viên nước ngoài,
giúp học viên nắm được trình độ
hiện tại của bản thân.

Đánh giá và
định hướng từ chuyên gia

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

Sắp xếp lớp học phù hợp

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

Hoàn thiện học phí

Cán bộ Ocean Edu giúp phụ
huynh hoàn thiện học phí và
hướng dẫn học viên nhập học.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC KHÓA HỌC TOEIC 400 VÀ TOEIC 450

TOEIC 400
Khóa luyện thi TOEIC 400 dành cho những học viên có trình độ tiếng Anh trung cấp, giúp học viên dễ dàng chinh phục mục tiêu đầu tiên trong quá trình
luyện thi TOEIC: Band 400++
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Học viên có cơ hội làm 7 phần thi có format giống đề thi thật, đồng thời
được cung cấp hơn 50 bài tập hình thành các kỹ năng luyện thi hiệu quả;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh, học viên sẽ được trải nghiệm đề thi
TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp, chiến thuật làm bài giúp
nâng cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC một cách hiệu quả nhất;
Cung cấp nền tảng ngữ pháp vững chắc, thích hợp cho học viên luyện thi
TOEIC band điểm 400.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 400++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong
đào tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào
tạo và luyện thi TOEIC: Introductory Guide to the TOEIC test
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TOEIC 450
Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại Ocean Edu đã dành nhiều thời gian biên soạn chương trình luyện thi TOEIC 450, giúp các học viên dễ dàng làm
quen với đề thi TOEIC, các bài thi thử TOEIC.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan và giải thích về nội dung bài thi TOEIC;
3 bài kiểm tra ngắn giúp đánh giá nhanh trình độ của người học, từ đó xây dựng
chiến lược, lộ trình học phù hợp cho từng học viên;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh với 100 câu hỏi, học viên sẽ được trải nghiệm
đề thi TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp, chiến thuật làm bài giúp
nâng cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC một cách hiệu quả nhất.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 450++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và
luyện thi TOEIC: Achieve TOEIC Bridge

TOEIC 500
Khóa học TOEIC 500 dành cho các bạn học viên mong muốn chinh phục TOEIC band điểm 500++, phát triển tất cả các kỹ năng toàn diện để học viên dễ
dàng nâng cao điểm số TOEIC của mình.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học mang đến cho học viên:
Những câu hỏi dựa trên tình huống thực tế trong Parts 3 – 4 của bài thi
Nghe, bài hội thoại 3 nhân vật trong Part 3 của bài thi Nghe;
Hệ thống câu hỏi mở rộng trong Part 6 bài thi Nói, giúp học viên tự tin vững
vàng đối diện trước giám khảo;
Tối ưu hóa điểm thi từng kỹ năng chuyên biệt, phát triển toàn diện các kỹ
năng Anh ngữ, cung cấp cho học viên lộ trình học phù hợp theo từng cấp độ
riêng biệt;
Hướng dẫn hoàn chỉnh và cập nhật nhất cho bài kiểm tra TOEIC.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 500++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào
tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày.
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào
tạo và luyện thi TOEIC:Complete Guide to the TOEIC Test.
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TOEIC 550
Khóa luyện thi TOEIC 550 giúp học viên phát triển kỹ năng, chiến lược làm bài trong kỳ thi TOEIC với 100% giáo viên nước ngoài.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài 7 phần chính trong bài thi TOEIC;
Xây dựng chiến lược, bộ kỹ năng chuyên biệt cho từng phần thi, giúp học viên
dễ dàng vượt qua bài thi TOEIC;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh với 100 câu hỏi, học viên sẽ được trải
nghiệm đề thi TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp, chiến thuật
làm bài giúp nâng cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC một cách hiệu quả
nhất.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 550++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào
tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và
luyện thi TOEIC: Easy Pass to the TOEIC Test 1

TOEIC 600
TOEIC 600 là khóa học dành cho các bạn học viên có khả năng Anh ngữ nền tảng tốt, muốn có TOEIC đủ yêu cầu để phục vụ công việc.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài 7 phần chính trong bài thi TOEIC;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh với 100 câu hỏi, học viên sẽ được
trải nghiệm đề thi TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp,
chiến thuật làm bài giúp nâng cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC
một cách hiệu quả nhất;
Được cung cấp 8 chiến lược luyện thi hiệu quả bao gồm các bài thực hành
thực tế, bài thực hành thử nghiệm ưu việt.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 600++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong
đào tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào
tạo và luyện thi TOEIC: Easy Pass to the TOEIC Test 2
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TOEIC 650
Khóa luyện thi TOEIC 650 được thiết kế dành riêng cho học viên đã có nền tảng Anh ngữ vững chắc, đang tiếp tục phát triển tiếng Anh thương mại để
chinh phục TOEIC 650++.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài 7 phần chính trong bài thi TOEIC;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh với 100 câu hỏi, học viên sẽ được trải nghiệm đề
thi TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp, chiến thuật làm bài giúp nâng
cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC một cách hiệu quả nhất;
Được cung cấp 5 - 8 bộ kỹ năng luyện từ vựng được trình bày sinh động với lời giải
thích, ví dụ, bài tập thực hành và bài thực hành kiểm tra.
Được cung cấp 1 -3 kỹ năng ngữ pháp được trình bày, có giải thích, ví dụ, bài tập thực
hành và bài thực hành kiểm tra.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 650++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và luyện
thi TOEIC: Easy Pass to the TOEIC Test 3

TOEIC 700
TOEIC 700 là khóa học dành cho các bạn có vốn kiến thức tốt về cả tiếng Anh và format kỳ thi TOEIC, mong muốn đạt mức điểm cao, sử dụng tiếng Anh
trôi chảy hơn để phục vụ các mục đích công việc hoặc du học.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Cung cấp 7 chương của chiến lược làm bài kiểm tra;
1 bài kiểm tra chẩn đoán giúp đánh giá nhanh trình độ của người học, từ đó xây dựng
chiến lược, lộ trình học phù hợp cho từng học viên;
2 bài kiểm tra ngắn trong quá trình học nhằm đánh giá các kiến thức đã học, giúp học
viên dễ dàng lắp đầy kiến thức hổng và có kết quả tốt nhất trong kì thi.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 700++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và luyện
thi TOEIC: Express to the TOEIC test 1
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TOEIC 750
Khóa học TOEIC 750 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:

Tập trung phát triển hệ thống từ vựng thương mại thông qua hoạt động luyện thi
thử liên tục, bám sát vào các chủ đề thường gặp trong bài thi TOEIC;
Tập trung phát triển ngữ pháp vững chắc cho học viên qua các bài tập bám sát đề
thi TOEIC;
Với 2 bài kiểm tra trình độ hoàn chỉnh với 100 câu hỏi, học viên sẽ được trải nghiệm
đề thi TOEIC quốc tế, từ đó xây dựng được phương pháp, chiến thuật làm bài giúp
nâng cao điểm số của mình trong kì thi TOEIC một cách hiệu quả nhất.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 750++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và
luyện thi TOEIC: Express to the TOEIC test 2

TOEIC 800
Khóa luyện thi TOEIC 800 cung cấp cho học viên chiến lược ưu việt để nâng cao trình độ Anh ngữ tổng quát qua các bài thi thử, các bài học hiệu quả với
100% giáo viên nước ngoài.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học sử dụng giáo trình Challenge the TOEIC Test 1 – giáo trình tốt nhất
cho luyện thi band điểm 800++, kết hợp sử dụng thêm tài liệu điện tử giúp
các bạn học viên có nguồn học liệu phong phú.
Cung cấp cho học viên một cơ hội để nâng cao khả năng tiếng Anh tổng quát
của họ trong khi học các kỹ năng kiểm tra quan trọng như quản lý thời gian,
quản lý vốn từ vựng…
Giáo trình Challenge the TOEIC có 3 cuốn, mỗi cuốn sách có ba bài kiểm tra
thực hành hoàn chỉnh với các câu hỏi dựa trên những bài kiểm tra TOEIC chính
thức, trong đó cuốn sách thứ nhất được thiết kế cho những học viên có phạm
vi từ vựng khoảng 3000 từ.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 800++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào
tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo
và luyện thi TOEIC: Challenge the TOEIC Test 1
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TOEIC 850
TOEIC 850 là chương trình luyện thi TOEIC chuyên sâu dành cho học viên có nhu cầu chinh phục TOEIC 850++ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy hoặc làm
việc ở các công ty nước ngoài danh tiếng.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học sử dụng giáo trình Challenge the TOEIC Test 2 – giáo trình tốt nhất cho luyện
thi band điểm 800++, kết hợp sử dụng thêm tài liệu điện tử giúp các bạn học viên có
nguồn học liệu phong phú.
Giáo trình Challenge the TOEIC Test 2 dành cho học sở hữu vốn từ vựng khoảng 5000
từ, từ đó không ngừng tăng cường vốn từ vựng cho học viên qua các bài học.
Chương trình học sử dụng tài liệu nghe của người Mỹ, Anh, Canada, và Úc theo phong
cách của bài kiểm tra đích thực.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 850++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và luyện
thi TOEIC: Challenge the TOEIC Test 2

TOEIC 900
TOEIC 900 là chương trình luyện thi TOEIC chuyên sâu dành cho học viên có nhu cầu chinh phục TOEIC 900++ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy hoặc làm
việc ở các công ty nước ngoài danh tiếng.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học sử dụng giáo trình Challenge the TOEIC Test 3 – giáo trình tốt nhất cho luyện
thi band điểm 800++, kết hợp sử dụng thêm tài liệu điện tử giúp các bạn học viên có
nguồn học liệu phong phú.
Giáo trình Challenge the TOEIC Test 3 dành cho học sở hữu vốn từ vựng khoảng 7000
từ, từ đó không ngừng tăng cường vốn từ vựng cho học viên qua các bài học.
Tất cả 600 câu hỏi trong mỗi cuốn sách được giải thích chi tiết trong các câu trả lời.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 900++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và
luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo và luyện
thi TOEIC: Challenge the TOEIC Test 3
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TOEIC 950
TOEIC 950 là luyện thi chuyên sâu được thiết kế đặc biệt nhằm trang bị cho học viên kỹ năng ngôn ngữ và chiến lược hiệu quả để đạt điểm số cao nhất
trong kì thi TOEIC, được thiết kế dành riêng cho học viên trình độ Anh ngữ cao.
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:

Mỗi bài học cung cấp các mẫu thi, mẹo và chiến thuật làm từng dạng bài cụ
thể;
Áp dụng chương trình thi thử thường xuyên, giúp học viên cọ xát, thuần
thục với đề thi TOEIC, đạt điểm tối đa cho từng phần thi.
Điểm Mục tiêu: Học viên có điểm TOEIC 950++
Giáo viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào
tạo và luyện thi TOEIC với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 48 giờ, 24 ngày
Giáo trình: Chương trình sử dụng những giáo trình hàng đầu trong đào tạo
và luyện thi TOEIC: Achieve TOEIC

12

OCEAN EDU VIET NAM

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ OCEAN EDU
Ocean Edu giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên mỗi năm đạt được thành tích cao TOEIC, 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 Bảo Ngọc - 29 tuổi
(học viên Ocean Edu Nguyễn Lương Bằng - TOEIC 850)

Bạn Trần Dương Chính - 17 tuổi
(học viên Ocean Edu Việt Trì - TOEIC 800)

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

“Chỉ còn vài ngày nữa là mình sẽ bay sang

đây, đối với tôi, Tiếng Anh là một trở ngại lớn khi

Singapore để theo học Thạc Sỹ chuyên ngành

làm việc với các đối tác nước ngoài, cũng may tôi

Quản Trị Kinh Doanh. Mình thực sự cảm ơn

đã lựa chọn đúng nơi để học và phát triển cải thiện

Ocean đã cho mình đạt được số điểm vượt mục

kỹ năng Tiếng Anh, sắp tới tôi sắp được cử đi học

tiêu, điều mà mình đã nghĩ thật khó đối với

tại nước ngoài theo chính sách đào tạo nội bộ của

người học khối A như mình.”

công ty. Tôi rất cảm ơn Ocean Edu.”

Bạn Lê Quốc Dũng - 24 tuổi
(học viên Ocean Edu Nguyễn Trãi - TOEIC 750)

“Cô giáo rất nhiệt tình trong việc dạy, hướng dẫn chi
tiết những điểm cần lưu trong trong đề thi và bài
học, cách dạy dễ hiểu và nói khá hay, cách truyền
ngữ điệu của cô rất thu hút và tốt khiến cho học viên
quên cả thời gian trong buổi học của cô, mình khá
hài lòng về sự tiến bộ của bản thân trong việc học
Tiếng Anh. Cảm ơn Ocean Edu rất nhiều.”
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100 branches Nationwide

With nearly

1.000.000

Chi nhánh: ......................................................................................
Điện thoại: ......................................................................................

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

Chuyên viên CSKH: ...........................................................................

