
CÁC KHOÁ
HỌC TẠI
ITEACH

CONTACT US

website:  www.iteachvn.com
phone: 0906 210 200

ITEACH
NỀN TẢNG HỌC
TIẾNG ANH ONLINE



Lớp B1 - (IELTS 4.5) 
Intermediate

 

Ở cấp độ Intermediate, các bạn học

sinh sẽ được tham gia vào các cuộc hội

thoại hằng ngày trong công việc, học

tập, du lịch, nhà hàng … Trình độ Tiếng

Anh của học viên ở cấp độ

Intermediate sẽ tương đương với

“IELTS 4.5” đồng nghĩa với việc bạn có

thể sử dụng Tiếng Anh một cách

thuần thục khi giao tiếp với người bản

xứ. Với giáo trình học của iTeach, học

viên sẽ được tiếp xúc với nhiều chủ đề

đa dạng, nâng cao như kinh doanh,

khoa học, các từ vựng mang tính học

thuật và bắt đầu viết các văn bản học

thuật bằng Tiếng Anh.

Lớp C1 - (IELTS 7.5)
Advance

 

Ở cấp độ này các bạn học sinh có khả

năng hiểu các loại văn bản dài và phức

tạp, nhận biết được các hàm ý. Biểu

hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự

nhiên, thuần thục mà không gặp phải

nhiều khó khăn. Sử dụng ngôn ngữ

linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong

các mục đích khó khăn. Sử dụng ngôn

ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ

trong các mục đích xã hội, học tập hay

công việc. Có khả năng dùng các câu

có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề

tài phức tạp, sử dụng linh hoạt các

thành phần câu, từ nối và các cụm từ

chức năng.

GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Lớp B2 - (IELTS 6.0) Upper
Intermediate

 

Ở cấp độ Upper Intermediate tại

iTeach, các bạn học sinh có khả năng

hiểu các ý chính trong văn bản phức

tạp về các chủ đề cụ thể cũng như

trừu tượng, bao gồm những thảo luận

về các vấn đề kỹ thuật về chuyên

ngành của người học. Giao tiếp một

cách tự nhiên và lưu loát với người bản

địa. Có khả năng sử dụng các câu chi

tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác

nhau, bày tỏ quan điểm về một số vấn

đề cũng như so sánh những ưu điểm,

nhược điểm của từng đề tài trong bối

cảnh khác nhau.

MỨC HỌC PHÍ (LỚP IELTS / TOEIC)
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Lớp A1  Pre KET
 

Các khóa học Pre Ket sẽ giúp bạn cải

thiện vốn từ bao gồm danh từ, động

từ, tính từ, đại từ và giới từ, đồng thời

giúp bạn thêm trạng từ, động từ

phương thức và những từ liên kết vào

vốn từ vựng hằng ngày của bạn. Sau

khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể

dùng và nhận dạng tất cả các thì hiện

tại, quá khứ đơn và tương lai đơn. Bạn

sẽ có thể lập câu hỏi cái gì, ở đâu, khi

nào, ai, tại sao và những vấn đề liên

quan ví dụ như “Thời tiết khí hậu“, “Thế

giới thể thao“, “Phương tiện giao

thông”, “Những cỗ máy kì diệu”, “Du

hành vũ trụ”, v.v..

Lớp B1  Cambridge PET/ Pre IELTS
 

Ở trình độ B1 “PET”, iTeach sẽ giúp bạn

ôn tập và nâng cao các kĩ năng đã học

từ A2. Cùng với đó, bạn sẽ được học

thêm các cấu trúc câu phức tạp hơn

như danh từ tập hợp, các loại câu điều

kiện, câu tường thuật, mẫu câu bị

động,... Trình độ Tiếng Anh của học

viên ở lớp B1 sẽ tương đương với “IELTS

5.5” đồng nghĩa với việc bạn có thể sử

dụng Tiếng Anh một cách thuần thục

khi giao tiếp với người bản xứ. Với giáo

trình học của iTeach, học viên sẽ được

tiếp xúc với nhiều chủ đề đa dạng,

nâng cao như kinh doanh, khoa học,

các từ vựng mang tính học thuật.

Lớp A2  Cambridge KET
 

Khóa học Cambridge “KET” sẽ giúp

bạn phát triển những kỹ năng then

chốt từ A1 bao gồm các điểm ngữ

pháp như cụm động từ, cấu trúc câu

điều kiện loại 0, loại 1, câu so sánh và

câu so sánh nhất, câu hỏi “wh-” ở quá

khứ, v.v... Kiến thức và trình độ tiếng

Anh của bạn sẽ nằm ở bậc “Pre-IELTS”.

Chủ đề rộng lớn như “Toán học qua

Kinh tế”, “Lịch sử của vận chuyển”, “Hy

Lạp cổ đại”, “Du lịch”, “Giúp cây phát

triển”, “Công nghệ”, v.v… Sau khi hoàn

thành khóa học, bạn sẽ có thể giao

tiếp thông qua mọi kỹ năng then chốt,

mọi thì về nhiều chủ đề khác nhau.

MỨC HỌC PHÍ

( Lớp Tiếng Anh Phổ Thông)
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Lớp A1 Elementary
 

Ở cấp độ Elementary, iTeach sẽ giúp

các bạn nâng cao vốn từ vựng thông

dụng thông qua các chủ đề “Nghề

nghiệp”, “ Thế giới động vật xung

quanh”, “Sở thích” cũng như học cách

sử dụng nhuần nhuyễn những cấu

trúc câu cơ bản, luyện phát âm, học

cách nhấn trọng âm từ, trọng âm câu

và nối âm, nâng cao phát triển khả

năng phản xạ nhanh.

Lớp A2  Pre Intermediate
 

Ở cấp độ Pre-intermediate dành cho

các bạn có thể giao tiếp trong các tình

huống đơn giản thông qua các chủ đề

quen thuộc gần gũi như “ Sở thích”, “

Ẩm thực thế giới”, “ Các hoạt động

trong nhà và trường học”, “Thời tiết khí

hậu”, “ Môi trường”. Sau khóa học này

tại Iteach, các học viên có thể tích lũy

một lượng từ vựng lớn, hiểu và nắm rõ

được các ngữ pháp phức tạp hơn, có

thể đọc và hiểu các văn bản, ngữ pháp

đơn giản cũng như giải thích ý kiến, kế

hoạch tương lai của mình

MỨC HỌC PHÍ

(Tiếng Anh Giao Tiếp)
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Lớp Pre A1 Cambridge Starters
 

Cambridge “Starters” là trình độ Tiếng

Anh cơ bản nhất theo khung tham

chiếu CEFR, ở trình độ này bạn sẽ bắt

đầu học từ những bài học vỡ lòng theo

từng chủ đề đơn giản thường gặp

trong cuộc sống thường ngày như

đếm số, màu sắc, các bộ phận cơ thể,

đồ dùng trong nhà,... Khoá học Pre A1

của iTeach sẽ cung cấp cho bạn kiến

thức về các từ vựng, cách phát âm

cùng với đó là những cấu trúc ngữ

pháp cơ bản trong mỗi bài học một

cách dễ hiểu và sinh động. Đây được

xem như là nền tảng vô cùng quan

trọng với những bạn đang bắt đầu học

Tiếng Anh.

Lớp A2  Cambridge Flyers
 

Khóa học Cambridge “Flyers” sẽ giúp

bạn phát triển những kỹ năng then chốt

từ A1 thông qua các cụm động từ, cấu

trúc câu điều kiện loại 0, loại 1, câu so

sánh và câu so sánh nhất, câu hỏi “wh-”

ở quá khứ, v.v... Sau khóa học, kiến thức

và trình độ tiếng Anh của bạn sẽ nằm ở

bậc “Pre-IELTS”. Đồng thời, vốn từ vựng

của bạn cũng sẽ được mở rộng liên

quan tới các chủ đề như “Hệ mặt trời”,

“Môi trường xung quanh”, “Sức khỏe đời

sống”, “Thách thức trong cuộc sống”,

“Hoạch định tương lai”, “Công nghệ”,

v.v… Sau khi hoàn thành khóa học, bạn

sẽ có thể giao tiếp thông qua mọi kỹ

năng then chốt, mọi thì về nhiều chủ đề

khác nhau.

Lớp A1  Cambridge Movers
 

Cambridge “ Movers “ sẽ giúp bạn cải

thiện vốn từ bao gồm danh từ, động

từ, tính từ, đại từ và giới từ, đồng thời

giúp bạn thêm trạng từ, động từ

phương thức và những từ liên kết vào

vốn từ vựng hằng ngày của bạn. Sau

khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể

dùng và nhận dạng tất cả các thì hiện

tại, quá khứ đơn và tương lai đơn. Bạn

sẽ có thể lập câu hỏi cái gì, ở đâu, khi

nào, ai, tại sao và những vấn đề liên

quan ví dụ như “Du hành vũ trụ“,

“Châu Âu“, “Ẩm thực thế giới”, “Những

cỗ máy kì diệu”, “Phim điện ảnh”, v.v...

MỨC HỌC PHÍ

( Lớp Tiếng Anh Trẻ Em)
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ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

CAMBRIDGE
Khi học viên tham gia đủ 90% số buổi học và hoàn thành đủ số

lượng bài tập được giao, iTeach cam kết học viên sẽ vượt qua

kì thi CEFR được tổ chức bởi Cambridge. Chúng tôi sẽ chịu

trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí thi lại lần 2 nếu học

viên không đạt được kết quả. 

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ NGAY


