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Chúng tôi tập trung đào tạo kỹ năng giao tiếp.

Sự an tâm 
Với sự quản lý của Nhật 

Cơ hội giao tiếp  

Môi trường thân thiện

©「fall in love in a town island study abroad」Starting Point English 

Academy

The longest many man 

t o man classes in philppine

Số lượng lớp học 1 kem 1 lớn nhất Philipine
Kinh nghiệm 

Bạn có thể chọn địa điểm học tập 

Nghỉ dưỡng tại miền quê

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn có thể sử dụng tiếng Anh ở bất 

cứ quốc gia nào trên thế giới.



Được Chính phủ Philippine - TESDA/SSP cấp phép giảng dạy 

Starting Point English Academy

街に恋する、島留学。

Kei Kanda

Business men

24 tuổi 

Đến với Dumaguete bạn không chỉ cải thiện ngoại ngữ, 

bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên

Tôi đã không biết gì về tiếng Anh với trình độ của người mới bắt đầu. Đến ngày thứ 2 ở đây tôi bắt đầu gặp các vấn đề. Tôi 

đã không hiểu giáo viên nói gì. Những lúc một mình tôi thực sự cảm thấy rất nản chí. Tôi là người theo chủ nghĩa cầu toàn và 

đó là lý do tại sao tôi không thể nói được tiếng Anh. Nhưng chính vì lẽ đó tôi đã thay đổi cách nghĩ mà cách học. Tôi đã tập 

trung và tự tin giao tiếp với giáo viên và ngoài giờ học trên lớp tôi xuống phố học giao tiếp thực tế. 

Ngôi trường tôi chọn đã tạo cho tôi môi trường giao tiếp tiếng Anh.

Kết quả tôi đã đạt được điểm số 6.5 trong IELTS với thời gian chỉ bằng ½ khi học tập tại nước ngoài.Tôi đã thực sự quyết 

tâm và nghiêm túc trong con đường trinh phục tiếng anh.

Đã rất nhiều lần tôi khóc và muốn trở về nhà nhưng mỗi lần như vậy giáo viên và mọi người nơi đây lại động viên khích lệ 

tôi và rồi tôi đã làm được, tôi đã tự tin giao tiếp bằng tiếng anh.

Hiện nay tôi là một chuyên viên pháp lý ở nước ngoài và khi tôi nghĩ lại nếu ngày đó tôi không nghiêm túc với tiếng anh tôi 

đã không có cơ hội làm việc tại nước ngoài như ngày hôm nay.

Sự tiến bộ kỳ diệu của những người mới bắt đầu 

©「 fall in love in a town island study abroad 」Starting Point English 

Academy



Được Chính phủ Philippine ciấp phép giảng dạy

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Nam 38%

Nữ 62%

Người mới 

bắt đầu 
88%

Trung bình 11%

Trình độ 

cao 
1%

Tỷ lệ giới tính 

Dưới 10 tuổi 12%

Trung học CS 5%

THPT 4%

Đại học 8%

Trên 20 22%

Trên 30 30%

Trên 40 5%

Trên 50 5%

Người lớn 

tuổi 
9%

Theo trình độ 

Trình độ 

Đối tượng nào nên chọn SPEA？

Sự hài lòng của khách hàng 
Đánh giá của trường vào tháng 8/2017

Tại sao bạn nên chọn SPEA?

Chương trình giáo dục tại SPEA

Con đường chinh phục tiếng anh thật nhiều thử thách

Năm 2020 Nhật Bản sẽ tổ chức Olympics, sẽ có rất nhiều bạn bè quốc tế 

đến với Nhật Bản và trong quá trình toàn cầu hóa đó tiếng anh trở lên 

quan trong hơn bao giờ.Để nắm lấy những cơ hội mới và không tụt hậu 

với xã hội cả bạn và tôi cần thực sự nghiêm túc về tiếng anh .

Học giao tiếp tiếng anh trực tuyến. Học qua các ứng dụng, hoặc qua các 

tài liệu tiếng anh.

Nhưng bạn nản chí, tại sao vậy? Bạn phải tiếp tục chiến đấu.

Để nói được tiếng anh thật không đễ dàng, tôi muốn thử thách bản 

thân mình, và tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Tôi đã quyết đinhj tìm kiếm thông tin về du học, không chỉ tiếng anh tôi 

đã học được rất nhiều qua thực tiễn.

Tôi muốn giao tiếp tiếng anh tốt hơn nữa

©「街に恋する、島留学」Starting Point English Academy

Characteristic in SPEA education



Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Chương trình giáo dục tại SPEA

Lớp học kèm 1-1 Điều chỉnh chương trình giảng dạy theo 

nhu cầu và mục tiêu của bạn 

Cải thiện khả năng nói Không chỉ học trên lớp bạn còn có rất 

nhiều cơ hội giao tiếp tiếng anh bên ngoài

Nâng cao khả năng tiếng anh cùng tình yêu 

thành phố và một phong cách học hiệu quả

Ngay cả học trong thời gian ngắn bạn vẫn có thể học một cách hiệu 

quả với sự tiến bộ rõ rệt bằng các lớp học một một- cách học phổ 

biến nhất tại Phlippine.

Tại SPEA chúng tôi xây dựng chương trình học dựa trên mục tiêu và 

nhu cầu của học viên.Ví dụ nếu bạn muốn học tập tiếng anh thương 

mại chúng tôi sẽ thiết lập một chương trình phù hợp với nhu cầu và 

mục tiêu của bạn để học tập một cách hiệu quả.

SPEA tập trung vào việc giao tiếp tiếp tiếng Anh . Chúng tôi muốn 

đao tạo giao tiếp qua từng tính huống. Và giúp học viên phản ứng 

nhanh khi giao tiếp. Thông qua các hoạt động hoc viên sẽ có kỹ năng 

giao tiếp tiếng anh thực hành.

Đi ra ngoài và tham gia các hoạt động của cuộc sống là cách mà tôi 

cải thiện khả năng nói một cách hiệu quả và thú vị.

Chương trình đào tạo của SPEA , ngoài các giờ học trên lớp học 

viên có cơ hội lớn t hực hành tiếng anh ngoài giờ học tạo môi trường 

giao tiếp tiếng anh thực tế. Không những thế thành phố Dumaguete 

rất yên bình và thân thiện nơi bạn có thể thoải mái nâng cao tiếng 

anh giao tiếp.

１

２

３

４

Its a fun  Lesson!!

© "Học tại Học viện Anh ngữ" Love in the Street, Study in the Island "



Giới thiệu đội ngũ giáo viên SPEA
Đội ngũ giáo viên chất lượng cao và không ngừng nâng cao khả năng giảng dạy 

Đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh 

viên tốt nghiệp đại học, cao đăng 

Trình độ giáo viên của chúng tôi là từ đại học trở 

lên. Ngoài ra chúng tôi đánh giá cao về kỹ năng. 

Một giáo viên sẽ được đánh giá cao nếu họ có thể 

truyền đạt một cách dễ hiểu nhất đến các học sinh 

quốc đế. Đó là điểm mấu chốt chúng tôi đánh giá 

một giáo viên.

Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp

Hiệu trưởng trường học của chúng tôi là ông Noda 

( ông đã theo học ngành nghiên cứu và quản lý giáo 

dục. Ông là người kiểm soát chất lượng và đào tạo 

giáo viên. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng ngày 

nhằm trao đổi thông tin của học viên và giáo viên để 

nâng cao chất lượng học và giảng dạy.

Trong trường học của chúng tôi, chúng tôi tập trung đến sự 

phù hợp giữa giáo viên và học sinh.

Trong thực tế chúng tôi không tập trung vào nâng cáo điểm 

số cho TOIC hay IELTS . Chúng tôi tập trung vào nâng cao 

tiếng anh giao tiếp.Chúng tôi luôn tìm hiểu lý do, mục đích, 

và khao khát trinh phục tiếng Anh của học viên bằng cách 

giao tiếp với học viên thường xuyên.

Nâng cao kỹ năng của giảng viên

Chúng tôi lấy ý kiến phải hồi của học sinh hàng 

tuần cũng như nhu cầu và mục đích học tập của 

học sinh để điều chỉnh phù hợp. Học sinh sẽ đánh 

giá và xếp loại giảng viên vào sau khóa học để từ 

đó có sự điều chỉnh kịp thời nâng cao chất lượng 

dạy và học.

Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục 

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Chương trình giáo dục 

tại SPEA

１

２

３

４

Let’s Study 

© "Học tại Học viện Anh ngữ" Love in the Street, Study in the Island "

Chúng tôi cho rằng điều quan trọng 

nhất là sự phù hợp 



Được cấp phép giáo dục bởi chính phủ Philippine

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Chúng tôi tập trung đào tạo 

tiếng Anh giao tiếp

Tổng quan về chương trình 

tiếng anh tổng quát

Học ngắn hạn

Khóa học thực hành 

2hr 2hr 2hr

2hr

4hr

6hr

2hr 5hr

10 giờ

12 giờ ・4 giờ học ・６giờ học

・８giờ học 

Nhóm Nhóm 

・10 giờ học 

・12 giờ 

Để đạt được mục tiêu bạn có thể chọn lớp 

học 1-1.

Cho khóa học ngắn hạn.

Thậm chí khóa học ngắn hạn !

Khóa  học này thực sự phù hợp cho người đi làm.

Lớp học sẽ được bắt đầu ngay khi bạn đến trường, thập chí vào 

cuối tuần các lớp vẫn sẽ được tổ chức nếu bạn thực sự cần

Banj thiết lập mục tiêu và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.. Chúng tôi sẽ 

giảng dạy bạn dựa trên nhu cầu và bạn sẽ có thể cảm nhận rõ rang sự 

tiến bộ trong thời gian ngắn

Bạn có thể chọn chương trình và phương pháp giảng dạy１

Những chương trình học để bạn lựa chọn2

Chúng tôi những buổi thuyết trình hàng tuần và các hoạt động học tập 

tiếng anh 1-2 lần /tuần

●ESL ( Giao tiếp tiếng 

anh tổng quát）
11 Tập hợp các bài học theo chủ đề. 

Tối ưu hóa cho từng trình độ. Bạn 

thiêt lập bảng mục tiêu, bạn học và 

tiến bộ hàng tuần và nâng cao khả 

năng nói tiếng anh.

●IELTS

Khóa học IELTS là cơ bản 

bạn có thể yêu cầu học 

thêm 2 giờ

●Sử dụng tiếng anh trong

khi đi ru lịch
Bạn sẽ có những cuộc trò chuyện thật

thú vị bằng tiếng anh trong lúc đi ru

lịch.

●Thuyết trình bằng tiếng anh 

Chúng tôi xoay vòng một cách 

logic để tất cả các học viên có 

những buổi thuyết trình nhanh 

vào các buổi sang cũng như 

thuyết trình thực sự nhằm giúp 

bạn nâng cao tiếng Anh cũng 

như kỹ năng kỹ thuyết trình 

trước đám đông.

●Tiếng anh giao tiếp 

thương mại
Nếu bạn muốn học tiếng anh giao 

tiếp thương mại trong một lĩnh vực 

cụ thể chúng tôi sẽ thảo luận để 

đưa ra bài học cụ thể.

●
Học tiếng anh qua thực tế sẽ trang bị 

cho bạn những kỹ năng cần thiết. 

Tôi sẽ tiếp tục học tiếng anh thông qua 

hoạt động thực tế như viết nhật ký,gọi 

điện thoại, phỏng vấn ...vv...

Bạn muốn học ngắn hạn,học dài hạn hay học qua thực tế

là tùy vào kế hoạch của bạn 

Chúng tôi luôn điều chỉnh bài học của bạn một cách linh hoạt để tối ưu

hóa việc học của bạn và từ đó bạn đạt được kết quả mong muốn

© "Học tại Học viện Anh ngữ" Love in the Street, Study in the Island "

NO1

Tiếng anh cho người chuẩn 

bị sống tại nước ngoài



フィリピン政府認定校 TESDA/SSP発給校

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Tổng quan về chương trình

©「 fall in love in a town island study abroad 」Starting Point English 

Academy

Học ngôn ngữ thông qua các hoạt 

động là cách học đơn giản nhất

Bạn sẽ có những kỹ 

năng trong tiếng anh 

để đạt được mục tiêu 

của bạn. Tại lớp học 1 

kèm 1 bạn sẽ học 

được những kỹ năng 

cần thiết bằng cách 

tập trung vào những kỹ 

năng bạn cần.

Dựa vào mục 

tiêu và các hoạt 

động, học sinh 

sẽ vận dụng 

tiếng anh vào 

các cuộc trò 

chuyện thực tế

Thuyết trình

Bạn sẽ học cách 

thuyết trình bằng 

tiếng Anh trước 

đám đông.

Sự cuốn hút của lớp học 1 kèm 1 là gì?

Đặc biệt,các hoạt động thực hành tiếng 

anh được diễn ra tại những địa đi ểm thực 

sự an toàn và tất cả các kỹ năng được 

đưa vào từng bào học

Chúng tôi không giảng dạy lý thuyết xa 

xôi. Cách học đơn giản nhất đó là giao 

tiếp. Nếu bạn có mục tiêu, bạn sẽ học tập 

chăm chỉ để đạt được mục tiêu đó. Và nếu 

bạn sử dụng nó vào thực tiễn trở thành 

khả năng của bạn.

Chúng ta đều biết làm thế nào để giao tiếp tiếng Anh hiệu 

quả nhưng chúng ta lại không tự tin giao tiếp

NO1

Trong lớp học nhóm 

bạn sẽ nghe những bài 

nói của các thành viên 

khác và rút ra những bài 

học



Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục  

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Tôi muốn tắm mình trong ngôn ngữ！
Tôi muốn tối đa hóa việc học！

Tổng quan về chương trình

１

Nếu bạn muốn tắm mình trong tiếng anh thì sống trong của khu khách sạn 

của chúng tôi là một lựa chọn không thể bỏ qua. Bởi vì bạn có cơ hội kết 

bạn với  khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới và bạn có thể dành hàng 

giờ để giao tiếp với họ bằng tiếng anh. Tôi nghĩ đây là một cách khá thú 

vị.

Đối với khu vực chính bạn có cơ hội tương tác cùng các nhân viên nơi 

đây hoặc hệ thống buddy teacher.

Tôi muốn học thêm giờ２

Nếu bạn đang học lớp kèm 1-1 và muốn học thêm giờ bạn 

có thể học tối đa 12 giờ 

Học tập vào cuối tuần！３

Nếu bạn du học tiếng anh ngắn hạn để đảm bảo kỳ 

học của bạn lớp học vẫn sẽ được tiến hành bất kỳ 

ngày lễ quốc gia hay cuối tuần.

Các khóa học thông thường ( dài hạn ) sẽ bao gồm 

các ngày nghỉ lễ.

Bạn sẽ học ngay trong 

ngày đầu tiên đến đây
４

Nếu bạn chọn du học tại nước ngoài lớp học sẽ bắt đầu từ 

ngày đầu tiên để tránh lãng phí thời gian và tối ưu hóa kỳ học.

５
Bạn có thể đi thăm quan cùng 

giáo viên
Mặc dù SPEA có những hạn chế nhưng riêng 

về đội ngũ giáo viên chúng tôi thực sự rất quan 

tâm phát triển. Bạn có thể ra ngoài với giáo viên 

sau giờ học, bạn chỉ cần báo trước cho văn 

phòng.

Cơ hội giao tiếp bằng tiếng anh

©「 fall in love in a town island study abroad 」Starting Point English 

Academy



Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục 

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Yên tâm học tập

Tổng quan về chương trình 

Chúng tôi có bảy１

Trước tiên chúng tôi sẽ đưa ra các bài kiểm tra để kiểm tra trình

độ tiếng anh của bạn sau đó chúng tôi đưa ra các lớp học phù

hợp với trình độ tiếng anh của bạn hiện tại và mục đích của bạn.

Các lớp học khá linh hoạt chúng tôi hoàn toàn có thể điều chỉnh

để tối ưu hóa thời gian học của bạn.

Bảng thiết lập 

mục tiêu 
２

Mục đính bạn học tiếng anh là gì?

Hay chia sẻ mục đích và mục tiêu học tập tiếng anh của bạn với

giáo viên của bạn.

Hệ thống buddy teacher３

Hệ thống buddy teacher sẽ luôn luôn hỗ trợ bạn kể cả việc học trên 

lớp và cả các rắc rối trong cuộc sống.

Tư vấn４

Bạn lo lắng về các lớp học hay sự tiến bộ về việc học tiếng anh của bạn 

nhưng lại không thể nói với giáo viên của bạn. Trong trường hợp đó 

nhân viên Viêt Nam của chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn.

Nội dung tự học ５

Để học tập một cách hiệu quả. SPEA đưa ra ba đề xuất

Hệ thống đào tạo tiếng anh giao 

tiếp chuyên nghiệp６

Chúng tôi tập trung vào các bài giao tiếp giúp bạn nâng cao tiếng anh giao 

tiếp tối ưu.

・Từ điển của tôi

Bạn hãy nghĩ đến những từ tiếng việt bạn thường xuyên 

dùng nhưng không biết từ đó bằng tiếng anh sau đó tra 

nghĩa từ đó mà viết vào sổ riêng của của bạn.

・Nhật ký của tôi

Hãy tạo thói quen viết nhật ký bằng tiếng anh hằng ngày.

. Sử dụng tạp chí để học tiếng anh

Bạn nên sử dụng những tạp chí tiếng anh về chủ đề bạn 

quan tâm.

・board game

Chơi các trò chơi trên bảng bằng tiếng a

バディー制度で導く

Tư vấn thiết lập mục tiêu 
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Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục 

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Nội dung Người mới bắt đầu

Giáo viên sẽ đưa ra những chủ đề và học sinh 

và giáo viên cùng thảo luận về chủ đề đó

Mô tả tranh Người mới bắt đầu và trình độ trung bình
Giáo viên sẽ đưa ra những bức tranh cùng 

những câu hỏi bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó

Dịch nhanh Trung bình và trung bình khá
Giáo viên sẽ nói tiếng việt với bạn và bạn sẽ trả 

Giao tiếp tự do
Tất cả các trình độ

Bạn có thể nói bất cứ điều gì bằng tiếng anh

Spider Web Tất cả các trình độ Bạn có thể vẽ vài hình và mô tả về hình vẽ đó.

Đọc Tất cả các trình độ

Bạn sẽ đọc một số đoạn săn sau đó bạn tóm tắt 

về nó 

Từ vựng 
Tất cả các trình độ

Học thêm từ vựng

Ngữ pháp
Tất cả các trình độ Những bài học ngữ pháp cơ bản

Phát âm 
Tất cả các trình độ

Bạn sẽ học cách phát âm hoặc chúng tôi tập 

trung cải thiện phát âm ở những âm bạn gặp vấn 

đề

Nói nhanh
Tất cả các trình độ Trong lớp học này giáo viên sẽ đưa ra các câu 

hỏi và bạn sẽ trả lời càng nhanh càng tốt

VOA
Tất cả các trình độ Bạn sẽ nghe các bài nghe giọng Anh- Mỹ và 

thảo luận về nó

Tổng quan về chương trình 

１
２

３ ４

５ ６

Tư vấn thiết lập mục tiêu
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Được chinh phủ Philippine cấp phép đào tạ

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Bạn có thể ở tại khách sạn?

Để bạn có nơi ở phù 

hợp chúng tôi có 2 lựa 

chọn chỗ ở cho bạn 

Bạn có cơ hội ngâm mình trong tiếng anh 24/24 tại 

khuôn viên khách sạn 

Một khách sạn tuyệt đẹp thu hút khách du lịch trên toàn thế giới

Bạn sẽ có cơ hội giao tiếp tiếng anh hàng ngày

Cuộc sống 

Nhà khách tách biệt 
Phòng đơn

Phòng dormNhà tắm 

Ký túc xá ( địa điểm 

chính)

Khu vực bãi có (địa điểm  

chính)

Phòng dorm ( địa điểm chính) Phòng đơn ( địa điểm chính)

Trại ngựa

Phòng học ( địa ddieeme ch

Phong cảnh ban đêm 

Phòng học và khuôn viên trường rộng rãi 

Bạn có thể tập trung học tập và không gian phía ngoài 

tràn ngập một màu xanh 。

Mặc dù đây không phải là nơi đặc biệt thuận tiện khoảng 10-15 

phút đến trung tâm. Trường được xây dựng trên diện tích 1 ha 

và thực sự yên tĩnh.

Phòng học mở 

Mô hình này tạo cho bạn môi trường tiếng anh. Ban đầu bạn có 

thể không quen với kiểu mô hình này nhưng .Đây chính là lý do 

tại sao chúng tôi không làm một phòng học  riêng biệt

Cảnh đêm 
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3 bữa ăn vào các ngày trong tuần và 

bữa sáng thứ 7

Để bạn có thể thể tập trung vào việc học chúng tôi

cung cấp cho bạn 3 bữa ăn vào các ngày trong

tuần. Cuối tuần là cơ hội bạn ra ngoài thử hàng

ngàn những món ăn ngon với giá cả cực kỳ phải

chăng.

Chúng tôi nói không với gia vị hóa học

Thực đơn chay cũng luôn được chuẩn bị khi cần.

Chúng tôi dọn dẹp 2 lần /tuần thứ 4 và thứ

7. Giặt là 3 lần/ tuần vì vậy bạn có thể yên

tâm học học tập.

街に恋する、島留学Cuộc sống 

An tâm học tập tại nước ngoài

Welcome Set

Chúng tôi có quà tặng để chào đón bạn đến với 

SPEA

Nhân viên Việt Nam

Nhân viên Việt Nam sống tại khu ký túc xá của 

trường và luôn sẵn sang hỗ trợ bạn khi cần thiết.

Một trường học khác

Nếu bạn muốn học thêm một cái gì đó chúng

tôi có thể giới thiệu bạn những trường học

khác.

Cơ sở vật chất đảm bảo 

Tất cả các phòng đều được trang bị điều hòa,

bình nóng lạnh và vòi hoa sen.

Wifi miễn phí,khu vực sinh hoạt chung, bếp và

tủ lạnh.

1

2

3

4

6
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Được chính phủ Philippine cấp phép giáo dục 

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Sức quyến rũ của Dumaguete

Cuộc sống 

Là địa điểm lý tưởng du học lý tưởng cách Cebu 40 phút 

Là địa điểm thu hút khách du lịch thứ 7 trên thế giới

Được tạp chí thế thới FORBS bình chọn. Hàng hóa đa dạng, giá cả thấp.

Rất nhiều người nhập cư từ khắp nơi trên thế thới đặc biệt là người da 

trắng.

An ninh đảm bảo- phụ nữ có thể đi một mình vào ban 

đêm

Học tập tại Dumaguete với mức độ an toàn tương đương các trường học 

tại Nhật và thậm chí cao hơn hẳn so với du học châu âu hay Hoa Kì.

81.75 80.29

63.82
59.59

49.76

34

0.00

22.50

45.00

67.50

90.00

ドゥマゲッティー 日本 カナダ セブ アメリカ マニラ
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Dumaguete là địa điểm thăm quan tuyệt vời

Rất nhiều cảm xúc
Cảnh đẹp đang vẫy chờ bạn 

３

Cuộc sống 



フィリピン政府認定校 TESDA/SSP発給校

Starting Point English Academy
街に恋する、島留学。

Chúng tôi có rất 

nhiều sự kiện 

Cuộc sống

ゲストハウス 離れ ダイニングエリア（ゲストハウス校舎）
Về tiếng anh giao tiếp, chúng tôi tại ra môi rường tiếng Anh thực tế.

Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội nói tiếng Anh và sau  đó bạn vận dụng nó 

vào các hoạt động.
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全力留学＠SPEA

Giới thiệu nhân viên Việt Nam Hỗ trợ

親子de留学＠SPEA

Xin chào các bạn học sinh Việt Nam !

Mình là Hoa là tư vấn viên và cũng học viên tiếng anh tại SPEA
Mình năm nay đã 24 tuổi và mình khá băn khoăn về trình độ tiếng Anh của mình
khi sống tại nước ngoài. Nhưng ngày đầu tiên tại SPEA mọi lắng tan biến và
mình thực sự ấn tượng với khả năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên SPEA
cũng như khả năng tiếng Anh của người dân

Thật hoàn hảo khi và mình có cơ hội học tiếng anh với giáo viên một kèm một
và cơ hội thực hành tiếng anh tại khu khí túc xá cũng như khi ngoài cuộc sống
thành phố.
Dường như một ngày học ở đây giá trị hơn một tháng minh học tại Việt Nam bởi
vì có những lỗi mà giáo viên tại Việt Nam chẳng thể phát hiện
- Mình nghĩ tiếng anh không phải chỉ ở ngữ pháp hay viết mà điều quan trọng

nhất là bạn có thể giao tiếp và Philippine là nơi bạn được tắm mình trong
ngôn ngữ, bạn học tiếng anh trên lớp, bạn học tiếng anh tại ký túc xá, tại
phòng ăn và trong cuộc sống thực tế

- Đặc biệt Dumaguete là thành phố biển xinh đẹp và mọi chi phí đều rẻ hơn Việt
Nam bạn thoải mái chi tiêu, nghỉ dưỡng mà không lo về chi phí.

- Mình luôn ở trường để hỗ trợ bạn khi cần thiết.
Chúc các bạn thành công trên con đường trinh phục tiếng anh.

Du học và tình yêu Dumaguete
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Thông tin công ty

Tên công ty

（Công ty Nhât Bản ） Công ty TNHH 

DucksAndDrakes

（Tại Philippine）
StartingPoint English Academy.inc)

Đại điện 
Đại diện

Ryohiko Matsuoka

Vốn điều lệ 8,000,000円

Nền tảng 
In 2013 March in 2004 May, we became 

Japanese corporate body 

Lĩnh vực 

kinh doanh 

Starting Point English Academy

management.

Triết lý kinh 

doanh 

Trải nghiệm và thay đổi cuộc sống

Địa chỉ 12-F-A Boloc Boloc Sibulan

Diện tích ３０ha

Du học và tình yêu Dumaguete

Nhà sáng lập
Yoshihiko Matsuoka

Tôi hiểu học tiếng Anh tại Philippine tuyệt vời như thế nào.

Làm thế nào để nâng cao trình độ tiếng Anh?

Học tập tại Phillipine thực sự tuyệt vời và chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các nước phương tây và khoảng 

cách cũng rất gần, Nó thực sự hiệu quả cho du học ngắn hạn.

Nếu một thành phố xinh đẹp nhưng không an toàn bạn sẽ ở nhà cả ngày. Đây là lý học sinh muốn chọn 

một địa điểm an toàn nơi mà bạn muốn ra ngoài và thực hành tiếng Anh.

Dumaguete sẽ thỏa mãn bạn.

Hiệu trưởng

Kohei Noda
Tôi đã nghiên cứu rất sâu về giáo dục.Tôi đã học tại Nhật và Hoa Kỳ

Ông ấy là chuyên gia tư vấn tại một trường Đại Học tại Mỹ

Tôi cho rằng để học tập ngoại ngữ hiệu quả học sinh nên kết hợp học tập và tham gia các hoạt động ngoài 

giờ để thực hành tiếng anh vào các cuộc hội thooại. 

Học sinh sẽ học thêm các kỹ năng.

Chương trình học phổ biến nhất là học tiếng anh thông qua các hoạt động. Đó là sự khác biệt của chúng tôi. 

Không chỉ về tiếng anh đây là cách học hiệu quả cho các lĩnh vực khác.

Tôi cũng muốn học và trải nghiệm cách học này.

Được Chính phủ Philippine cho phép -TESDA/SSP 

giảng dạy 

Main campus
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Quá trình du học 

Cuối cùng

Liên 

Hệ 

Dự 

định 

Chi 

phí

Lên 

danh 

sách

Đăng 

ký 

Đi 

du 

học 

Bạn có thể học ngay trong tuần sau

Ban nên tham khảm ý 

kiến trước 

Nếu có bất cứ thắc mắc xin vui Lòng liên hệ.

Email：vietnam@sp-ea.com

Số điện thoại：050-5806-0874 
Từ 8 giờ đến 18 thứ 2- thứ 6 

Du học và tình yêu Dumaguete
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Được Chính phủ Philippine cho phép TESDA/SSP giảng dạy 

Để biết thêm thông tin. Xin tham khảo thông tin  

Phía dưới.

Hình ảnh của chúng tôi
Thông tin của chúng tôi tại

Facebook
Video của chúng tôi tại SPEA

spea.pic spea

Email：contact@sp-ea.com   TEL：050-5806-0874 
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