
 
 

 

 

 
 
 

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC “PREMIER SPARTA COURSE” TẠI CPILS 
 
 
 

1.  Chương trình khóa học PREMIER SPARTA 
 

   Chương trình Sparta được biết đến như một khóa học dành cho “chiến binh”, đây là 

một chương trình học rất đặc biệt tại Philippines dành cho các bạn học viên muốn cải 

thiện khả năng Tiếng Anh trong khoảng thời gian ngắn. Khóa học sẽ tập trung nhiều vào 

kỹ năng giao tiếp Nghe, Nói để giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng Tiếng Anh và làm 

quen với môi trường giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày. Ngoài ra, kỹ năng phát âm và Đọc, 

Viết của bạn cũng sẽ được cải thiện song song với Nghe, Nói. 

 

   Toàn bộ thời gian trong trường sẽ dành cho việc học, bạn chỉ sẽ được ra ngoài vào mỗi 

cuối tuần (Thứ bảy và Chủ Nhật) 

 

2.  Thời gian học: 
 

   Từ Thứ 2 – Thứ 5: Từ 8h sáng đến 21h30 tối 
 

   Thứ 6: Từ 8h sáng đến 15h30 chiều 
 
3.  Các lớp học: 

 
   1:1  Lớp học 1 giáo viên và 1 học viên 

 
   1:4  Lớp học 1 giáo viên và 4 học viên 

 
   1:8  Lớp học 1 giáo viên và 8 học viên (Giáo viên bản ngữ Mỹ, Canada, Úc, Anh) 

   Self-study  Lớp tự học, hoàn thành bài tập về nhà, có giáo viên hướng dẫn 

Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy) - Email: thuthuyngo@gmail.com



 
 

 

 

4.  Thời khóa biểu mẫu 
 

Lớp học 

1:1 (5 lớp) 

1:4 (2 lớp) 

1:8 (2 lớp) 

Self-study- (2 giờ) 
(Lớp tự học) 

special class- (1 lớp) 

(Lớp học đặc biệt) 

 
Loại 

lớp học 
Môn học Mô tả lớp học 

1:01 
COMPREHENSIVE 
READING 

Phát triển và rèn luyện kỹ năng đọc của học viên; hướng đến sự trôi 

chảy và chính xác kỹ năng này bằng cách cung cấp các bài mẫu có 

liên quan 

1:01 ACTIVE LISTENING 

Cho học viên làm quen với nhiều giọng bản xứ trong nhiều tình 

huống giao tiếp khác nhau và hiểu cách nói chuyện thông dụng; học 

các phương pháp nghe hữu ích, cách sử dụng từ ngữ hợp lý và đúng 

thời điểm 

1:01 
CREATIVE 
WRITING 

Giúp học viên thông thạo kỹ năng viết bằng việc cung cấp các bài 

mẫu liên quan đến nhu cầu của học viên 

1:01 
CONVERSATIONAL 
ENGLISH 

Giúp học viên giao tiếp một cách hiệu quả hơn trong nhiều tình 

huống; đồng thời học được các kỹ năng nghe và giao tiếp cần thiết 

1:01 
VOCABULARY & 
USAGE 

Biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp, sắp xếp từ hợp lý và sử dụng đúng 

cách/các mẹo viết có chủ đề bao gồm ngữ pháp, từ vựng và kết hợp 

từ 

1:04 
COOPERATIVE 
LEARNING 

Phát triển khả năng tiếp thu và hiệu quả thông qua những lớp học 

nhóm nhỏ, bằng cách phối hợp và hợp tác với các học viên khác 

1:08 
*GENERAL 
ENGLISH 

Học từ vựng, các thành ngữ và các mẫu câu thường được sử dụng 

bởi người bản xứ, từ đó thông thạo và tự tin hơn trong việc sử dụng 

Tiếng Anh ngoài đời thực 1:08 
*GENERAL 
ENGLISH 

1:04 
PREMIER 
DICTATION 

Tham gia những hoạt động nói hiệu quả để nâng cao kỹ năng nói và 

thúc đẩy sự tự tin 

GROUP 
SPECIAL CLASS (Tự 
chọn) 

Học viên được chọn một trong số các lớp học Đặc biệt như: Xem 

phim, Cải thiện ngữ âm, Nghe nhạc, Lớp TOEIC hoặc Lớp tự học 

GROUP SELF-STUDY Học viên dành thời gian để hoàn thành bài tập hàng ngày/bài tập ở 

nhà. Học viên sẽ được hướng dẫn và theo dõi bởi một giáo viên 

chuyên môn GROUP SELF-STUDY 



 
 

 

5.  Lớp học đặc biệt 
 

   Đối với lớp học ĐẶC BIỆT, học viên sẽ chọn một trong các lớp học sau: 
 

 Screen English 
 

 Pops English 
 

 Speech Improvement 
  

 Self-study 
 

   Học viên sẽ ĐĂNG KÝ lớp học với giáo viên phụ trách (Student Coordinator) tại sảnh 

chính của trường. Hàng tuần, tùy thuộc vào sỹ số của lớp, sẽ quyết định học viên được 

tham gia lớp học. Chúng tôi áp dụng chính sách “first come, first served” ưu tiên những 

bạn đăng ký trước. 

Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy) - Email: thuthuyngo@gmail.com




