
Tạo lợi thế
cạnh tranh
vượt trội
chinh phục
trường đại học
top đầu!

•   Phương pháp: Sử dụng các phương pháp dạy học 

tiên tiến hàng đầu thế giới hiệu nay, tiêu biểu 

Project-based learning (học theo dự án), Fluen-

cy-based instruction (học thành thạo 4 kỹ năng ngôn 

ngữ), và các chiến thuật làm bài IELTS hiệu quả. 

•   Công nghệ: Học sinh được trang bị công nghệ 4.0 hỗ 

trợ trong suốt quá trình học tập, thông qua hệ thống 

LMS giúp luyện IELTS 24/7 và lớp học ảo Zoom.

•   Giảng viên: Giảng viên IELTS nước ngoài có kinh nghiệm luyện thi IELTS lâu năm, và 

giảng viên người Việt  (hầu hết đã có bằng Thạc sĩ Giáo dục hoặc Thạc sĩ phương pháp 

Giảng dạy tiếng Anh, và chứng chỉ IELTS từ 8.0+).

•   Địa điểm học: Học tại trường THPT Liên Hà theo 

khung giờ phù hợp.

•   Thời lượng học: 6 tiết/tuần, 1 học kỳ học 20 tuần. 

Chương trình đào tạo từ 3 đến 5 học kỳ.

•   Cam kết đầu ra: Cam kết tối thiểu đạt 6.0 trong bài 

thi IELTS quốc tế (tại Hội đồng Anh hoặc IDP). Thực 

tế học sinh do Smartcom đào tạo đều đạt điểm thi 

trung bình là 7.0 sau 04 học kỳ. Những học sinh có 

nhiều nỗ lực thường đạt điểm 7.5 và 8.0.

Nguyễn Hồng Dương
IELTS 8.0

Vũ Ngọc Anh
IELTS 8.0

Nguyễn Phương Nhi
IELTS 7.5



Học phí:
2.200.000*
VNĐ/tháng

* Học phí đã bao gồm phí học liệu, 

tài khoản học online, chi phí chữa 

bài nói và bài viết hàng tuần, phí 

thi thử (do IDP phối hợp tổ chức).

•   Giai đoạn  1 – Pre-IELTS: Dành cho học sinh có điểm đầu 

vào từ 2.5 đến 3.5. Xây dựng nền tảng tiếng Anh học thuật, 

sẵn sàng cho quá trình học IELTS. 

•   Giai đoạn 2 – IELS Essentials: Dành cho học sinh có điểm 

đầu vào từ 4.0 đến 5.5. Xây dựng năng lực sử dụng tiếng Anh 

học thuật với đầy đủ 4 kỹ năng để vừa giao tiếp thành thạo, 

vừa nắm chắc toàn bộ kiến thức và kỹ năng làm bài thi IELTS 

cơ bản.

•   Giai đoạn 3 – IELTS Advanced: Dành cho học sinh có điểm 

đầu vào từ 6.0 trở lên. Nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh 

học thuật, thực hành các kỹ năng làm bài thi IELTS nâng cao, 

và thực hành làm đề thi IELTS thực tế để làm chủ hoàn toàn kỹ 

năng làm bài thi, hướng tới đầu ra cao (từ 6.5 đến 8.5). 

•   Chú ý: những học sinh có điểm đầu vào 6.0 nhưng chưa 

được đào tạo kỹ năng và chiến thuật làm bài thi IELTS không 

nên học ngay khóa Advanced, mà nên học khóa IELTS Essen-

tials để có kỹ năng làm bài tốt thì sẽ đạt tiến bộ nhanh hơn.

•   Văn phòng tuyển sinh trường THPT Liên Hà 

- Đường Liên Hà, Xã Liên Hà, Huyện Đông 

Anh, Hà Nội.

•   Hoặc Hệ thống Anh ngữ Smartcom: 

024.22427799 - www.smartcom.vn  

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO 3 GIAI ĐOẠNLIÊN HỆ


