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Atlanti

c Five-Star IELTS 

Mục tiêu chương trình 

 Mang chương trình IELTS 5-Sao lần đầu tiên tới trường Trần Quốc 

Tuấn, giúp học sinh khai thác hết tiềm năng học tiếng Anh và đạt 

mục tiêu IELTS 5.5 – 6.5 mà không cần phải đi học thêm ở nơi khác! 

 

Đánh giá học viên 

 Trước mỗi khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp 
phù hợp. 

 Trong khóa học: Các bài kiểm tra và vấn đáp định kỳ trong suốt khóa học 
để đánh giá tiến độ học tập. 

 Sau mỗi khóa học: Học viên được tham gia kỳ thi thử IELTS với đủ 4 kỹ 
năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. 

 Thi thật IELTS sau khi hết 2 khóa học (Không bao gồm lệ phí thi thật) 
(Atlantic Fire-Star English là Trung tâm khảo thí IELTS chính thức được Hội 
đồng Anh ủy quyền). 

  3 Buổi/tuần, 90 phút/buổi. 
Theo TKB của nhà trường  

 100% giáo viên nước ngoài 
của Five-Star English. 

Khóa Học Nội Dung Thời Lượng 

Lớp 10 

 

 Xây dựng nền tảng ngoại ngữ và các 

kỹ năng tiếng Anh cơ bản nhất (bắt 

đầu từ tháng 8)  

 Làm quen bài thi IELTS 

180 tiết/năm 
(90 tiết/hkỳ) 

Our Teachers 

2019  THCS-THPT TRẦN QUỐC TUẤN Atlantic Five-Star 

English 

Lớp 11 

 Phát triển nền tảng và các kỹ năng  

tiếng Anh (bắt đầu từ tháng 7)  

 Làm chủ dạng đề thi IELTS và các chiến 

thuật làm bài 

216 tiết/năm 
(108tiết/hkỳ) 

Lớp 12 * 

 Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS chính thức. 

 Tập trung vào các kỹ năng đang yếu 

(kỹ năng Viết và Nói) 

* Học chuyên sâu trong hè (tháng 7-8) 
 

 36 tiết/6 
tuần 

 

 Tăng trung bình 1.0 điểm IELTS mỗi năm học. 
 Nếu bạn bắt đầu THPT tại band 4.0 - 4.5 IELTS, đồng 

nghĩa với việc khi bạn kết thúc chương trình IELTS 5-Sao, 

bạn có khả năng đạt điểm IELTS 6.0 - 6.5.  

Học Phí 

 91.600 VNĐ/ 1 tiết học 45 phút. 

 Tương đương 2.200,000 VNĐ/ 
tháng (lớp 10, 11) 

 Khoảng 22,000,000 VNĐ/ năm học. 

 Sĩ số lớp học: 25 -30 học sinh. 
 

Chương trình IELTS 5-Sao tại trường THPT Trần Quốc Tuấn 

 Có chứng chỉ giảng dậy CELTA 

từ Đại Học Cambridge hoặc 

các chứng chỉ tương đương. 

 Lấy việc giảng dạy là sự nghiệp 

trọn đời. 

 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm 

giảng dạy (Trong đó ít nhất 1 

năm giảng dạy tại Việt Nam).  

 Dày dặn kinh nghiệm về giảng 

dạy IELTS và các học viên lứa 

tuổi THPT. 


