
ESL
English as a Second Language

Chương trình ESL là khóa học cơ bản của SMEAG. Học sviên được 

khuyến khích sử dụng các kỹ năng của mình thông qua các cuộc 

trò chuyện, ngữ pháp, đọc, nghe, viết, và các lớp học từ vựng. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA ESL TẠI SMEAG

 Điểm 1.  ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT DÀNH CHO GIẢNG VIÊN NGHE/ NÓI & ĐỌC / VIẾT

Lớp học được giảng dạy (1:1) bởi các giảng viên đã được đào tạo đặc biệt trong các kỹ năng 
Đọc / Viết và Nghe / Nói. Thông qua chương trình đào tạo chuyên sâu của giảng viên, học 
viên sẽ nhận được các bài giảng có hệ thống có lợi cho việc học tập.

 Giảng viên chuyên nghiệp cho từng module / Giáo trình tốt nhất cho từng module / 

Thường xuyên đào tạo giáo viên / Huấn luyện nghiêm ngặt và thẩm định bởi giám sát 

viên và nhóm trưởng / Sự hài lòng của học viên TĂNG LÊN!!!

 Điểm 2. Hoạt động hàng ngày với NHẬT KÝ ĐỎ - RED DIARY SMEAG

Mỗi ngày, học viên có thể học nghe điền từ trong lớp L/S và viết bài tiểu luận trong lớp R/W. 
Mỗi bài tập được giao sẽ được đánh giá hàng ngày như là một phần cần thiết cho sự tiến bộ 
của học viên trong khả năng học từ vựng, ngữ pháp, và các câu biểu đạt khác nhau.

 Điểm 3. CHƯƠNG TRÌNH ESL 2 

Bổ sung hai lớp 1:1 phù hợp sau khi phân tích/ tư vấn kỹ lưỡng điểm yếu từ bài kiểm tra xếp 
lớp. Lớp bổ sung sẽ tạo sự cân bằng cho 4 kỹ năng (nghe, đọc, viết, nói) bằng cách tập trung 
hơn vào các điểm yếu của học viên.

Đặc điểm chương trình ESL tại từng cơ sở

Sparta Campus Classic & Capital Campus

Dành cho

Học viên tập trung hơn nếu có những quy định nghiêm ngặt 
Học viên thích bầu không khí an bình và ấm cúng để chỉ tập 
trung vào việc học

Học viên có thể kiểm soát bản thân để học tập trong bầu không 
khí tự do. Học viên muốn học và cũng đi du lịch ở Philippines

Lớp Sparta

Sáng Thứ 2~Thứ 6

80phút

Tối Thứ 2~Thứ 5 

90phút

Bắt buộc học viên tham gia tất cả các lớp Sparta trong toàn 
bộ thời gian học.
Tất cả học viên được yêu cầu tham gia lớp Sparta được định 
sẵn trong 4 tuần đầu 
Học viên không thể đi ra ngoài vào thứ Bảy nếu có điểm tiêu cực.

Tất cả học viên mới phải tham gia tất cả các lớp Sparta chỉ 
trong 4 tuần đầu. Nếu không, sẽ bị warning.

Kiểm tra hàng 

tuần

Học viên phải thực hiện lịch trình thi hàng tuần trong toàn 
bộ thời gian học. Nếu không, sẽ bị warning.
Học viên không thể đi ra ngoài nếu bị warning.

Học viên phải làm bài kiểm tra 4 tuần. Nếu không, sẽ bị 
warning.

ESL tại SMEAG có tổng thời gian các lớp học là 620 phút trong một ngày cho bốn module (Nghe 
(Listening) / Đọc (Reading) / Viết (Writing) / Nói (Speaking)). Hệ thống ESL tại SMEAG như một 
cầu nối giúp học viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh của họ một cách cân bằng để có thể nâng cấp lên 
các khóa học cao hơn.

DÀNH CHO
Học viên thiếu nền tảng 
nhưng muốn có một lớp 
1:1 chuyên sâu

SPARTA CAMPUS
CLASSIC CAMPUS
CAPITAL CAMPUS

Thứ Hai hàng tuần

4 tuần trở lên

Lớp Bắt buộc: 360’
Lớp không bắt buộc: 90’
Lớp Sparta: 170’

NỘI DUNG CHO HỌC VIÊN ESL
Khóa ESL có thể tạo sự thay đổi lớn nhất trong một thời gian ngắn (620 phút mỗi ngày)
(620phút/ ngày- 270phút lớp Bắt buộc, 180phút lớp không bắt buộc, 170phút lớp Sparta). 

1:1 Listening và Speaking 1:1 Reading và Writing 1:4 Discussion

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SM
EAG  - ESL

Lớp Sparta Special Class Giáo trình ESL 

Mô tả chương trình

Khóa ESL – 1 ESL – 2

Đặc điểm
4 Kỹ năng (Listening, Speaking,
Reading, Writing) + Discussion

ESL - 1   + Lớp 1:1 dành cho kỹ năng yếu thông qua phân 
tích / tư vấn cẩn thận

Lớp học

•1:1  READING & WRITING A  •1:1  READING & WRITING B
•1:1  LISTENING & SPEAKING A •1:1  LISTENING & SPEAKING B
•1:4  DISCUSSION A •1:4  DISCUSSION B

KHÔNG LỚP 1:1

Lớp 1:1 180 phút 270 phút

Lớp không bắt buộc Survival English • Story Telling  •  Pronunciation & Accent Training  •  Music  •  Speak Up

Lớp Sparta CNN • Pattern & Grammar • Step Up • News & Sitcom • TOEIC • CAMBRIDGE • IELTS

THỜI KHÓA BIỂU

ESL 1 : 

Nâng cao kỹ năng giao tiếp 
thông qua đào tạo cân bằng 
4 kỹ năng cơ bản (Nghe, 
Đọc, Viết, Nói) 

ESL 2 : 

Thêm lớp học bổ sung bằng 
cách tư vấn học viên để cung 
cấp lớp cá nhân 1:1 đào tạo 
kỹ năng yếu một cách cụ thể 
hơn.

THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG

06:40~08:00
Morning 

Sparta
Classes

STEP-UP VOCABULARY & IDIOMS

Grammar & 
Pattern

Grammar & Pattern English

CNN CNN News

08:40 ~ 09:25 1st Class 1:1 Class (L/S A) Special class

09:30 ~ 10:15 2nd Class 1:1 Class (L/S B)
1st & 2nd 

Class
3rd & 4th 

Class
5th & 6th 

Class
7th & 8th 

Class
9th & 10th 

Class

10:25 ~ 11:10 3rd Class Special Class 
(Story Telling 

& English 
Expression A / B)

Survival 
English

A / B

Story Telling 
& English 

Expression
A / B

Pronunciation 
& Accent 
Training

A / B

Music
A / B

Speak Up
A / B

11:15 ~ 12:00 4th Class

13:00 ~ 13:35 5th Class 1:4 Class 
(Discussion A / B)13:50 ~ 14:35 6th Class

14:45 ~ 15:30 7th Class Special Class 
(Music A / B)15:35 ~ 16:20 8th Class

16:30 ~ 17:15 9th Class 1:1 Class 
(R/W A / B)17:20 ~ 18:05 10th Class

19:00 ~ 19:45 Lớp Sparta A STEP-UP Vocabulary/ Listening/ Useful expressions

19:45 ~ 19:50 Giải lao 5’ News & Sitcom News & Sitcom

19:50 ~ 20:35 Lớp Sparta B IELTS IELTS Speaking

Lịch cuối tuần

Kiểm tra hàng tuần tại SMEAG
Nâng cao kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh thông qua các bài 
kiểm tra hàng tuần.

THỜI GIAN LỚP NỘI DUNG

Thứ Sáu 18:00 ~ 19:00 Lễ Tốt nghiệp Diễn văn tiếng Anh/ Các hoạt động

Thứ Bảy 09:00 ~ 12:00
Kiểm tra hàng tuần / 
Cuối tuần, Nghỉ lễ

TOEIC / IELTS / Progress Test (Cambridge ESOL)
Lớp Đặc biệt cho ngày nghỉ (Luyện thi / Speech / Drama)
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    GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠI SMEAG    


