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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 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 các nhà xuất bản hàng đầu là Mc Millan và Pearson, kết hợp với phương pháp
giảng dạy 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…
Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, kết hợp cùng 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 các em tiếp cận các khóa tiếng Anh chuyên sâu như IELTS, TOEIC.
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.
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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 từ 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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Môi trường học tập tại Ocean Edu
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 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.

1. Giáo trình mới với nội dung
phong phú và hiện đại

Gateway 2nd Edition (2017) và Pearson IELTS Expert
Phát triển tất cả 4 kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng học tập và kỹ năng thi theo chuẩn quốc tế liên
quan đến lộ trình đạt IELTS 6.0

2. Phát triển các kỹ năng
trong thế kỷ 21

Gateway bao gồm các bài học về kỹ năng sống cho học viên với các kỹ năng cần thiết, chuyển
tiếp vào cuộc sống và được áp dụng môi trường ngoài lớp học.
Các chủ đề về kĩ năng sống: sức khỏe, công nghệ thông tin và truyền thông, tự chủ, các kỹ
năng xã hội, các kỹ năng học tập, công việc, toán học, tiền bạc và tài chính ...

3. Chuẩn bị cho học sinh
kỹ năng học tập và kỹ năng thi

Dạy học định hướng trải nghiệm và thực hành các bài thi chuẩn quốc tế giúp học sinh nhuần
nhuyễn kỹ năng thi và đạt kết quả cao trong các bài thi sau này.
Đặc biệt, chương trình cung cấp lộ trình học giúp học viên đạt IELTS 6.0, từ đó định hướng về
tương lai học tập cũng như nghề nghiệp của học viên.

4. Tài liệu giảng dạy và học tập
đa dạng và hiệu quả

Giáo trình dành cho giáo viên với nhiều nguồn tài liệu học tập điện tử giúp việc quản lý lớp
học của GV hiệu quả hơn và các học sinh hứng thú học tập hơn

5. Kết nối gia đình - trường
học / Vai trò chủ động
của người học

- Hệ thống giáo trình và cơ sở đào tạo tân tiến tạo ra đường dẫn để PHHS có thể đồng hành
cùng các con, giúp con quản lý lộ trình và mục tiêu học tập.
- Học viên tự quản lý lộ trình và mục tiêu học tập của mình một cách chủ động
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LỘ TRÌNH HỌC
1

2

Starters

3
4
Elementary

HS lớp 4-5/6

5

6

504h 14-18 HV
7

8

9

Pre Intermediate
Pre-IELTS - IELTS 4.5

Intermediate
IELTS 5.0 - IELTS 6.0

HS lớp 7-8

HS lớp 8-9

HS lớp 9-10

72 giờ học

72 giờ học

180 giờ học

180 giờ học

4.5 tháng

4.5 tháng

11.25 tháng

11.25 tháng

10

504h -> 31.5 tháng học -> 2 năm 7.5 tháng học

STARTERS
Khóa học Starters dành cho những học viên mới làm quen tiếng Anh và chưa có nền tảng kiến thức cơ bản. Khóa gồm 2 cấp độ là
Starters 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:
Starters giúp học viên xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản, định hình và cấu trúc phương pháp nghe đọc hiệu quả
ü Củng cố và hoàn thiện các phần từ vựng;
ü 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;
Mục tiêu: Phát triển lên trình độ trung cấp Elementary
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
Giáo trình: Gateway A1

ELEMENTARY
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…
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:
Elementary 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 để
đến với trình độ Pre-IELTS.
ü Tăng cường bài bổ trợ về ngữ pháp;
ü Phát triển giao tiếp hiệu quả;
ü 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 viên: Đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm trong đào tạo và giảng dạy tiếng Anh quốc tế.
Thời lượng: 72h
Giáo trình: Gateway A2
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TEENS PRE IELTS
Khóa học Teens 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:
Teens 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.
ü Củng cố và hoàn thiện các phần ngữ pháp quan trọng cho IELTS;
ü 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 quen thuộc trong bài thi IELTS;
ü Sử dụng giáo trình mới nhất cho luyện thi IELTS, đồng thời tập trung tăng cường vốn 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.
Thời lượng: 60h
Giáo trình: Pearson Focus on IELTS Introduction

TEENS IELTS 4.0
TEENS 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 luyện thi IELTS: Band 4.0++
LỢI ÍCH KHÓA HỌC:
Khóa học trang bị cho các bạn học viên kiến thức Anh ngữ sâu rộng, phát triển đồng bộ các kỹ năng về cả từ vựng, ngữ pháp, phát âm
chuẩn để có thể thành thạo sử dụng Tiếng Anh:
ü Luyện tập khả năng phát âm khó và phức tạp hơn như nối âm, ngữ điệu, nói câu dài và đoạn văn;
ü 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;
ü 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 giàu kinh nghiệm trong đào tạo và luyện thi IELTS với chứng chỉ giảng dạy Quốc tế.
Thời lượng: 60h
Giáo trình: Pearson Focus on IELTS Foundation
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TEENS IELTS 4.5
Khóa luyện thi TEENS 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:
ü
ü
ü

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;
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.

Điểm mục tiêu: Học viên có điểm IELTS 4.5++
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
Giáo trình: Pearson IELTS Expert 5.0
Cách thức đăng ký:

TEENS IELTS 5.0
Khóa luyện thi TEENS IELTS 5.0 được thiết kế dành riêng cho học viên đã 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:
ü
ü
ü
ü

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;
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++;
Thực hành kiểm tra, thi thử thường xuyên xung quanh chủ đề học;
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++
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
Giáo trình: Pearson IELTS Expert 6.0
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TEENS IELTS 5.5
Khóa luyện thi TEENS 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:
ü
ü
ü

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
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 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
Giáo trình: Pearson IELTS Expert 7.5 (A)

TEENS IELTS 6.0
Khóa học TEENS 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:
ü
ü
ü
ü

Tập trung luyện phát âm chuẩn xác và cách ứng dụng từ vựng từ Reading vào phản xạ nói.
Thành thạo phương pháp tìm từ khoá (keywords) của kỳ thi IELTS
Tăng cường luyện nghe chép chính tả để tăng “nội lực”của đôi tai.
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
và Listening vào 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.
Thời lượng: 60h
Giáo trình: Pearson IELTS Expert 7.5 (B)
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30Tỉnh thành

Khắp
Hệ thống chi nhánh
Đào tạo thành công

650.000 lượt học viên

90%học viên quay lại sử dụng

Hơn

“TURN ON
YOUR POTENTIAL”

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU
CHUỖI CHI NHÁNH HƠN 30 TỈNH THÀNH TRÊN TOÀN QUỐC
Trụ sở: 204 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
1900 6494/ 090 212 6494

