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GIỚI THIỆU
Nisai Global School là trường phổ thông quốc tế đầu tiên tại
Anh quốc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng
cao cho học sinh từ 8-19 tuổi ở khu vực Đông Dương.
Nisai Global School là trường trực tuyến đã đăng ký với Bộ
giáo dục Anh quốc (mã số trường 310/7904); nằm trong hệ
thống trường Quốc tế Cambridge, được ủy quyền giảng dạy
các chương trình phổ thông Cambridge trên toàn thế giới.
Chương trình English Booster được thiết kế bài bản, chuyên
sâu, giúp con tiến bộ vượt trội để có thể vượt qua bài kiểm tra
đầu vào bậc IGCSE. Với môi trường học tập chú trọng vào
tính cá nhân hóa, phát huy tốt nhất năng lực của từng học
sinh, chương trình trang bị cho con đầy đủ kiến thức, sự thực
hành và kinh nghiệm vượt qua kỳ thi một cách tự tin.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO CON NẾU...
Độ tuổi: 13 - 14.
Trình độ tiếng Anh: trong khoảng A2 đến B1 hoặc
tương đương

HỌC PHÍ & ĐĂNG KÝ HỌC
Khai giảng: 09/05/2022

VÌ SAO NÊN CHỌN NISAI GLOBAL SCHOOL?

Tiết kiệm thời gian & chi phí
Thay vì phải bỏ ra hàng trăm
triệu để đi du học, giờ đây
con có thể ngồi học tại nhà
mà vẫn được trải nghiệm lớp
học tiêu chuẩn Anh quốc.

Nâng cao trình độ tiếng Anh
Giúp con xây dựng vốn từ
vựng & phát triển khả năng
giao tiếp tiếng Anh, kỹ
năng viết khi thực hành với
giáo viên và bạn cùng lớp.

Tăng sự tự tin
Con thành công trong việc
xây dựng sự tự tin về khả
năng ngoại ngữ nhờ cách
tiếp cận kiến thức một
cách bài bản, hệ thống.

Môi trường quốc tế
Với nền tảng trực tuyến,
con có cơ hội tham gia
các câu lạc bộ xã hội và
giao lưu với bạn bè ở
nhiều quốc gia khác.

Thời lượng: 14 tuần, 01 tiếng/tuần

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ & CHĂM SÓC

Học sinh nên có máy tính kết nối mạng ổn định để tham

Hỗ trợ học tập

gia lớp học trực tuyến
Đăng ký học TẠI ĐÂY

Học phí:
170 GBP

Chuyên viên hỗ trợ học tập ở địa phương luôn sẵn sàng để
giải quyết các khó khăn trong quá trình học.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ trực tiếp ngay trong giờ học để giải quyết các thắc
mắc và vấn đề về kỹ thuật.

Giáo viên chủ nhiệm

Mỗi học sinh đều có một giáo viên theo dõi chặt chẽ quá
trình học và giữ liên lạc thường xuyên với phụ huynh.
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NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. GIỚI THIỆU

4. KỸ NĂNG ĐỌC

Bài 1: Gặp gỡ giáo viên
Học sinh sẽ được làm quen, giới thiệu về yêu cầu và
mục tiêu khóa học. Học sinh sẽ hoàn thành Bài đánh
giá năng lực.

Bài 7: Kỹ năng đọc lướt và đọc quét
Học sinh sẽ sử dụng kỹ thuật đọc lướt và đọc quét trong
bài đọc

2. ĐĂT CÂU
Bài 2: Sự kết hợp giữa chủ ngữ và động từ
Học sinh sẽ nhận diện và hiệu chỉnh câu có sự kết hợp
hài hòa giữa chủ ngữ và động từ
Bài 3: Câu đơn, câu ghép và câu phức
Học sinh sẽ sử dụng nhiều cấu trúc câu để cải thiện kỹ
năng viết

Bài 8: Đọc hiểu
Học sinh sẽ chọn lọc thông tin liên quan từ một đoạn
văn bản

5. VIẾT
Bài 9: Chủ đề - Đối tượng - Mục đích - Hình thức
Học sinh sẽ xác định chủ đề, đối tượng, mục đích và
hình thức của một văn bản
Bài 10: Hình thức viết phi hư cấu - Viết thư

3. SỬ DỤNG NGÔN NGỮ

Học sinh sẽ học cách viết thư

Bài 4: Phép tu từ
Học sinh sẽ nhận diện và sử dụng phép so sánh và ẩn dụ

6. PHÂN TÍCH VĂN BẢN

Bài 5 - 6: Ngôn ngữ thuyết phục
Học sinh sẽ nhận biết các kỹ thuật AFORESTRIP và áp
dụng chúng để thực hành ngôn ngữ thuyết phục

Bài 11: Cấu trúc PEEL
Học sinh sẽ viết các đoạn văn áp dụng cấu trúc PEEL để
phân tích hiệu ứng của chúng đối với người đọc

7. KIỂM TRA NĂNG LỰC
Bài 12: Kiểm tra năng lực
Học sinh sẽ hoàn thành một bài đánh giá năng lực cuối
khóa học để chuẩn bị bước vào bậc học IGCSE

Chương trình IGCSE của Nisai đã
mở rộng tầm nhìn và nâng cao
khả năng suy nghĩ của tôi
Cambridge IGCSE là văn bằng quốc tế phổ biến nhất thế giới
dành cho học sinh từ 14 - 16 tuổi. Nó giúp học sinh xây dựng
các kỹ năng về tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, mang đến
cho người học sự chuẩn bị tuyệt vời để tiếp tục học tập tại các
bậc học cao hơn.

