
 

CIEC IMMERSION CAMP 2019 

GIỚI THIỆU VỀ CIEC 

CIEC- CEBU IVY EDUCATION CENTER- là trường anh ngữ dành cho thiếu niên 

lớn nhất tại Philippines hiện nay. Trường được thành lập từ năm 2017, dù là một 

trường khá mới ở Philippines, tuy nhiên bộ máy quản lý cũng như giáo viên của 

CIEC đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức và đào tạo tiếng anh. 

Trường anh ngữ CIEC không giống với hầu hết các trường anh ngữ khác hiện tại 

Philippines, CIEC muốn hướng đến không chỉ là các khóa học tiếng anh ngắn hạn 

mà có cả định hướng các khóa học về dài hạn cho các học viên tại Philippines. Chính 

vì mục tiêu đó mà trường CIEC chỉ cung cấp các khóa học tiếng anh cho trẻ em từ 3 

đến 18 tuổi như khóa ESL (Sparta/ semi Sparta), IELTS, TOEFL, chương trình nghe 

thỉnh giảng tại các trường quốc tế ở Philippines và khóa tiếng anh ESL cho người 

bảo hộ đi cùng trẻ nhỏ. Và các khóa dài hạn như chương trình quản lý du học sớm, 

chương trình học cấp 3 tại Philippines (CIDEC), chương trình ACT (cho các bạn du 

học Mỹ) , chương trình nghe thỉnh giảng tại các trường quốc tế ở Philippines và khóa 

tiếng anh ESL cho người bảo hộ đi cùng trẻ nhỏ. 

Ngoài các khóa học thì, CIEC cũng tổ chức các chương trình Summer Camp- khóa 

trại hè học tiếng anh kết hợp khám phá du lịch tại Cebu dành cho các học viên từ 7-

16 tuổi.  

1. Đối tượng tham gia 

Học sinh từ 7- 16 tuổi 

Thời gian 

KHOÁ THỜI GIAN CHI PHÍ ( USD) 

4 tuần 1 tháng 6 28 tháng 6 2500 

 

Nơi ở: Phòng đôi / phòng ba giường tại campus chính/ Giám sát 24/24 

Hotline tư vấn và hỗ trợ học bổng: 0908557748 (Ms Thủy)



Đã bao gồm: Học phí, phí kí túc xá, ăn uống, đồ ăn nhẹ, phí SSP, phí địa phương, 

phí gia hạn Visa, phí hoạt động cuối tuần 

Chi phí chưa bao gồm: Vé máy bay khứ hồi (HCM/HN-CEBU), Chi phí chi tiêu cá 

nhân, chi phí làm hộ chiếu, Giấy phép ủy quyền cho trẻ dưới 15 tuổi, phí nhập cảnh, 

phí bảo hiểm du lịch. 

2. Tại sao nên chọn CIEC Immersion Camp  

- CIEC Immersion Camp là CAMP “đam mê” (Immersion) duy nhất ở Philippines 

đưa ra chương trình học tiếng Anh của ACT – cơ quan đánh giá năng lực thi vào đại 

học cùng với SAT và thông qua các tiết học 1:1 với nền tảng của EAP (English for 

Academic Purpose) phù hợp với những thiếu nhi đến từ Châu Á với mục tiêu chính 

là học tiếng Anh.  

- Trường anh ngữ CIEC chỉ chuyên về các khoá tiếng Anh cho Junior. 

- Môi trường trại hè Quốc tế với nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác nhau 

- Các câu lạc bộ tiếng Anh học thuật mỗi tối và các hoạt động ngoại khoá cuối tuần 

thú vị. 

 

EAP 

Tiết học 1:1 dựa 

trên nền tảng 

luyện tập tiếng 

Anh và nâng cao 

năng lực tiếng 

Anh cho người 

học với các kỹ 

năng nghe, nói, 

đọc, viết 

 

ACT ELP 

(English 

Language 

Program): 

Học nhóm 

Debate, Role 

playing trong lớp 

học của Mỹ 

 

Academic 

English 

Đào tạo tiếng Anh 

trọng điểm 

 

3. Nơi tổ chức trại hè 

Trường tổ chức chương trình Hè cho các bé tại khuôn viên trường CIEC- tọa lạc tại 

khu Talamban, Cebu, Philippines, khuôn viên CIEC gần với trường quốc tế danh giá 

nhất Philippines là CIS (Cebu International School) và Sacred Heart School ( Ateneo 

de Cebu),ở tại vùng ngoại ô yên bình. Trường gồm hai khu kí túc xá chính là Center 



và Townhouse. Tuy nhiên để thuận tiện cho các hoạt động hàng ngày như bơi lội, 

nhảy Zumba, trò chơi dân gian…và việc học của các bé thì các bé sẽ ở khu Center 

nằm đối diện khu phòng học. 

Khu vực này được cảnh vệ canh gác 24/24, cùng với nhiều camera giám sát an ninh 

được bố trí khắp nơi, đảm bảo sự an toàn cho các bé trong thời gian học tập và sinh 

hoạt tại trường 

4. Thời khóa biểu cho chương trình trại hè  

 

Giờ học 

 

Bao gồm 4 lớp 1:1, 3 lớp nhóm ACT/ESL, 1 giờ viết nhật kí tiếng 

anh và bài kiểm tra từ vựng hàng ngày, 1 giờ hoạt động thể chất, 

và 1 giờ hoạt động học thuật. 

 

Chương 

trình học 

 

Lớp 1:1: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Ngữ pháp 

Lớp nhóm: Chương trình ACT theo phong cách giảng dạy của Mỹ, 

hoặc chương trình ESL ( tuỳ trình độ của học sinh) 

Viết nhật kí, Từ vựng mới, Hoạt động học thuật  

 

Chứng chỉ 

 

Sau khi tham gia khóa trại hè, những học sinh hoàn thành bài luận 

và đánh giá sẽ nhận được chứng chỉ chứng nhận đã hoàn thành 

khóa học từ tổ chức ACT của Mỹ (nếu có tham gia) và CIEC 

 

Quản lý 

bám sát 

 

Trong suốt quán trình diễn ra trại hè, phụ huynh luôn có thể quan 

sát và biết được các hoạt động hàng ngày của con cái thông qua 

mạng xã hội Facebook. Đội ngũ quản lý sẽ luôn cập nhật những 

hình ảnh và tư liệu mới nhất lên. 

 



Nội dung 

các lớp học 

 

Trong các lớp 1:1, các em sẽ tập trung học 4 kỹ năng chính của 

tiếng anh. Các giáo viên sẽ giúp các em nâng cao trình độ tiếng 

anh học thuật. Đối với các lớp nhóm sẽ tập trung vào các trò chơi 

nhập vai (role-playing), thuyết trình, và tranh luận với sự chỉ dẫn 

của giáo viên. Những giáo viên này đã được training trực tiếp bởi 

ACT. Những lớp nhóm ACT này sẽ cho phép các học sinh được 

trải nghiệm thực tế phương pháp dạy và học của người Mỹ. 

 

Sửa nhật kí 

tiếng anh và 

kiểm tra từ 

vựng 

 

Viết và sửa nhật kí tiếng anh hàng ngày sẽ giúp các em nâng cao 

trình độ ngữ pháp, từ vựng cũng như kĩ năng viết.  

Hệ thống 

bảo đảm sự 

an toàn 

 

Các giáo viên, quản lý học viên các nước khác nhau cũng như đội 

ngũ bảo vệ và y tế sẽ luôn đảm bảo sự an toàn cho các em trong 

suốt thời gian diễn ra trại hè, hướng dẫn các em về y tế, sức khỏe 

cũng như các hoạt động vui chơi giải trí. 

 

Hoạt động 

ngoại khóa 

cuối tuần 

 

Các hoạt động ngoại khóa hàng tuần sẽ giúp các em có những kỉ 

niệm khó quên để kể với bạn bè sau khi trại kết thúc. Và đây cũng 

là dịp giúp các em học thêm các kỹ năng và tân hưởng kì nghỉ hè 

lành mạnh. 

Hoạt động 

tình nguyện 

ấm lòng 

người, trao 

yêu thương 

 

 Chương trình giúp các em xây dựng một nhân cách tốt với mọi 

người xung quanh và giúp các em hiểu được giá trị của cuộc sống 

qua việc giúp đỡ những người khó khăn hơn. Và các em cũng được 

cấp chứng nhận tình nguyện sau khi tham gia 

 

 

 

 



THỜI KHOÁ BIỂU TRẠI HÈ 

 

 

 

 

 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 

7:30- 8:50 Thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đi học 

Thức dậy/ tập thể dục/ăn 

sáng/tự học 

8:50-9:40 

3 lớp 1:1 (Reading/Listening/Writing) 

1 lớp nhóm ( ACT/ESL) 

9:50-10:40 

10:50-11:40 

11:50- 12:40 

12:40-13:40 Ăn trưa 

13:40-14:30 

1 lớp 1:1 (Vocabulary) 

2 lớp nhóm (ACT/ESL) 
CÁC HOẠT ĐỘNG VUI 

CHƠI NGOÀI TRỜI 

THEO LỊCH TRÌNH 

CỦA TRƯỜNG 

14:40- 15:30 

15:40- 16:30 

16:40- 17:30 Hoạt động thể thao tự do ( Bơi lội, cầu lông…) 

17:30-18:30 Ăn tối 

18:30- 19:20 Hoạt động học thuật 

Học và kiểm tra từ vựng 

19:30- 20:20 Ăn nhẹ 

20:30- 21:20 Nhật kí tiếng Anh và kiểm tra từ vựng 
Nghỉ ngơi, gọi điện về 

cho bố mẹ 
21:30-22:00 Chuẩn bị đi ngủ 

22:05- 22:30 Quản lý đi kiểm tra 



 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CHO 4 TUẦN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. Giáo trình học 

Sách giáo khoa mà CIEC sử dụng trong suốt quá trình trại hè sẽ là sách từ nhà xuất 

bản Compass Publishing 

 

1. Đối với các lớp 1:1, sẽ sử dụng sách giáo khoa từ nhà xuất bản Compass 

Publishing tùy theo trình độ của các bé  

2. Ngoài ra, đối với các lớp học nhóm: các bé sẽ được sử dụng giáo trình từ tổ chức 

ACT của Hoa Kỳ biên soạn  

 * Lưu ý: đối với các bé dưới lớp 6 hoặc trình độ tiếng Anh chưa đạt level 3. thì các 

lớp nhóm các bé không thể học chương trình ACT vì không phù hợp. Vì vậy sẽ thay 

bằng các lớp nhóm ESL và sử dụng sách của Compass Publishing 

 

 

 

 

Hotline tư vấn và hỗ trợ học bổng: 0908557748 (Ms Thủy)




