
7 SỰ KHÁC BIỆT TẠI A+ ENGLISH

1. Sỉ số lớp học 4-8 bạn
- Sỉ số học sinh ít như vậy sẽ giúp bé học tập trung hơn cũng như có nhiều thời gian

tương tác với giáo viên nước ngoài nhiều hơn.

- Tạo điều kiện cho việc giao tiếp Anh- Anh giữa giáo viên nước ngoài và bé dễ dàng và

có hiệu quả cao hơn so với lớp học có sĩ số nhiều học sinh.

- Với một lớp học tiếng Anh có sỉ số thấp, giáo viên dễ dàng quan sát biểu hiện, thái độ

và khả năng tiếp thu của từng em. Đồng thời, giáo viên có nhiều thời gian và cơ hội

tiếp xúc với từng học sinh. Điều này rất khó thực hiện với một lớp học tiếng Anh quá

đông học viên.

2. 100% giáo viên nước ngoài (Pre - FCE + speaking skill IELTS):
- Giáo viên tại A+ đều có bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh, đồng thời họ

cũng là giáo viên tiếng Anh tăng cường và tích hợp trong các trường tiểu học và trung

học trên địa bàn TPHCM.

- A+ là trung tâm duy nhất áp dụng phương pháp “NO VIETNAMESE IN CLASS”, lớp

học sử dụng hoàn toàn 100% tiếng Anh và giáo viên trợ giảng sẽ không có trong lớp

học. Không dịch tiếng Việt, không nghe tiếng Việt, vào lớp là chỉ sử dụng tiếng Anh. Vì

thế, với một môi trường tương tác Anh-Anh như thế sẽ giúp cho khả năng phản xạ cải

thiện rất tốt, tạo cho bé thói quen hoàn toàn suy nghĩ bằng tiếng Anh bên cạnh đó kỹ

năng phát âm ngày một tăng kèm theo đó giúp vốn từ vựng cho các bé ngày càng phát

triển.

3. Đảm bảo đầu ra từng cấp độ từ Starters đến IELTS 8.0+
- Kết quả đầu ra chính là thước đo chính xác trình độ cũng như sự tiến bộ của con trong

quá trình học tiếng Anh.

- Để đạt một cấp độ quốc tế cần thời gian bao lâu, tốn bao nhiêu tiền, và A+ cam kết

điều đó.

- Từ chương trình Starters - PET, mỗi cấp độ sẽ gồm 96 buổi học chia thành 4 khóa.

Đến test buổi số 60 kết quả chưa đạt theo cấp độ quốc tế bé tham gia, nhà trường sẽ

mở tăng cường thêm 1 lớp kèm cho bé .
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- Sau khi kết thúc một cấp độ tại A+, A+ đảm bảo đầu ra từng cấp độ bằng kì thi và

chứng chỉ Cambridge từng cấp độ.

- Ngoài việc đảm bảo kết quả đầu ra A+ còn đảm bảo kết quả trong suốt quá trình học

tức là mỗi cấp độ tại A+ gồm 96 tiết gồm 11 bài test định kỳ nếu như các con chưa đạt

các thầy cô sẽ có phương án ngay tại thời điểm chưa đạt và 11 bài test trên sẽ được

tiêu chuẩn của A+.

A. Để hoàn thành IELTS 8.0+
- Cần thời gian bao lâu?

- Tốn bao nhiêu tiền và A+ cam kết điều đó!

- Cho nên A+ cam kết nếu như các bé vào A+ lúc 6-7 tuổi hoặc được đào tạo trong môi

trường tốt tương đương thì đến lớp 9 đạt IELTS 7.0+

B. Học theo hệ thống CAMBRIDGE ENGLISH TẠI A+
- Với một lộ trình được đặt ra rõ cụ thể và mục tiêu luôn đặt ra rõ ràng cho mỗi học viên

khi tham gia học tại A+ thì lớp 1 bé sẽ thi Starters, lớp 2 thi Movers, lớp 3 thi Flyers,

lớp 4 thi Ket, lớp 5 thi Pet, lớp 8 hoàn thành đến đích đến là IELTS 7.0+ cho các con.

+ Ngắn hạn: là các con hoàn thành Flyers để lớp 5 - 6 vào được lớp tiếng anh tăng

cường.

+ Trung hạn: là PET (B1) để các con từ lớp 9 -10 vào lớp tăng cường THPT.

+ Dài hạn: là IELTS 7.0+

- Khi các con đã đạt được đích đến cuối cùng là IELTS các con sẽ được miễn thi môn

Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc các con cũng có thể dụng để

xét đầu vào hoặc đầu ra tại một số trường Đại học. Du học toàn thế giới riêng Châu âu

thì miễn chứng minh tài chính và cũng là điều kiện đầu ra tiếng anh ( Cử nhân - Thạc

sĩ - Tiến sĩ). Vậy nếu 1 bé lớp 1 học tại A+ english thì 100% lớp 9 con hoàn thành

IELTS 7.0+.

4. Phương pháp và chương trình học
A. Phương pháp cá nhân hóa.
- Giáo viên tương tác 1 - 1 nhằm cho bé tự tin nói, cũng như có điều kiện tương tác

nhiều hơn với giáo viên nước ngoài trong lớp, thông qua đó bé phát âm rất tốt hơn và

sử dụng Tiếng Anh tự tin hơn trong giao tiếp.

- Bên cạnh chương trình học trong giáo trình , tại A+ english mỗi buổi học các bé sẽ

được luyện nói 3 mẫu câu hỏi và trả lời liên quan đến những từ vựng, chủ đề bài học

với giáo viên nước ngoài, nhằm giúp bé cải thiện kỹ năng nghe , nói ngày một tốt hơn.

B. Phương pháp tích hợp (Starters - FCE).
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- Áp dụng 3 môn Toán + Khoa Học + Tiếng Anh để giảng dạy các bé, giờ đây học tiếng

Anh không chỉ là học ngôn ngữ nữa mà còn ứng dụng học kiến thức từ Tiếng Anh.

Hơn nữa, kiến thức Tiếng Anh tích hợp tại A+ english tương đương kiến thức cơ bản

của chương trình quốc tế đối với cấp độ Starters, Movers, Flyers giúp bé có kiến thức

bằng tiếng Anh tạo điều kiện thuận lợi cho các bé muốn đi du học sớm. Bằng phương

pháp tích hợp, tại A+english bên cạnh việc học tiếng Anh, các bé sẽ được làm những

hoạt động mĩ thuật, thủ công, xem những video về thế giới động vật,những cuộc phiêu

lưu, những nhân vật nổi tiếng,... bằng tiếng Anh liên quan đến kiến thức các môn Khoa

học, Địa lí,... tạo cho các bé khi học tại A+ english  sẽ cảm thấy hứng thú hơn.

C. Đối với chương trình IELTS
- A+ english áp dụng bộ tài liệu Band + 1.5 giúp các con nào có sức học khá có thể vượt

xa hơn đảm bảo tại A+, sau đó có thể vượt qua cấp độ tiếp theo.

5. Kiểm tra đánh giá hàng tháng theo khung chuẩn A+
- Kết quả học tập của bé sẽ đươc công khai đến phụ huynh. Hằng tháng trường sẽ có

bài kiểm tra định kỳ thông qua 4 kỹ năng ( Nghe- Nói- Đọc - Viết).

+ Nội dung bài kiểm tra được trình bày một cách cụ thể trong vở ghi bài của các bé cũng

như điểm số và nhận xét của giáo viên phụ trách lớp,

+ Riêng kỹ năng nói sẽ được quay video bài test hàng tháng với giáo viên nước ngoài

gửi phụ huynh xem sự tiến bộ từng tháng.

+ Kết quả kiểm tra theo chuẩn A+. Sẽ gửi cho phụ huynh trường hợp có bé chưa đạt sẽ

có giải pháp kèm theo ngay báo điểm để phụ huynh nắm được thông tin và cùng nhà

trường hỗ trợ các con cho đến các test tiếp theo đạt chuẩn A+.

=> Giúp phụ huynh biết được việc cho bé học tiếng Anh có hiệu quả và đúng đắn nhằm tạo

cho phụ huynh sự tin tưởng, yên tâm khi cho con học tại A+.

6. Học phí: Một mức học phí nhất định cho 1 kết quả nhất định
- Học phí chỉ hết khi A+ tạo ra được kết quả học cho bé như đã cam kết.

- Học phí tại A+ khoảng 2,200,000 VND/tháng. Ngoài ra còn có phương thức thanh toán

1 cấp độ được giảm 20% học phí. Tùy thuộc đầu vào của bé ở khóa thứ mấy của cấp

độ. 1 cấp độ có 96 buổi học tuy nhiên nếu các con học từ buổi 48 sẽ được giảm 20%

học phí.

=> Giúp phụ huynh biết được chắc chắn sẽ tốn bao nhiêu chi phí cho một kết quả nhất định.
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7. Hỗ trợ kèm bài miễn phí
- Kèm bài khi test chưa đạt chuẩn A+: 1 tháng sẽ có 1 bài kiểm tra định kỳ nếu bé không

đạt chuẩn khung A+, A+ tổ chức kèm 1:1 từ 15 - 30 phút mỗi buổi học cho đến khi bài

kiểm tra tiếp theo của các con đạt theo chuẩn A+.

+ Tiêu chuẩn A+: được dựa trên chuẩn quốc tế từng cấp độ chi ra từ thang điểm đầu

vào , thang điểm định kỳ đến tháng cuối kỳ mục đích của chuẩn giúp phát hiện kịp thời

về việc học của các con ở giai đoạn đầu để có giải pháp kịp thời tránh dồn đến cuối

khóa học.

- Kèm bài trên lớp: Ngoài việc đảm bảo đầu ra các chứng chỉ Quốc tế thì các bé còn

được hỗ trợ bài tập trên trường, cũng như những khó khăn trong tiếng Anh mà bé gặp

phải trên trường ưu tiên các kỳ thi kiểm tra.

+ Trường hợp các học sinh mới, hoặc còn yếu, các bé có thể đến sớm khoảng 30 phút -

60 phút (Tùy vào thời gian sắp xếp) sẽ có giáo viên kèm bài, ôn ngữ pháp cho các bé

để theo kịp bài và tiến bộ hơn trong học tập.

Hội đồng trường A+ English
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