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LUYỆN THI IELTS CƠ BẢN 
 

ĐẢM BẢO ĐẦU RA 5.0-5.5 
 
 
 

 Khóa Tiếng Anh luyện thi IELTS của EduTrust được xây dựng để phục vụ đối tượng học viên 

là học sinh, sinh viên, người đi làm có nhu cầu nâng cao tiếng anh và thi được chứng chỉ 

IELTS với mục tiêu 5.0-5.5. 

 Khóa học là sự hệ thống hóa từ kiến thức cơ bản cho đến nâng cao để giúp học viên nắm chắc 

kiến thức , kỹ năng tiếng Anh cơ bản nhất, cần thiết phục vụ hiệu quả trong môi trường học tập 

và làm việc mang tính quốc tế. 

 
 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
 

 Những học viên đang cần chứng chỉ Ielts để đáp ứng điều kiện đầu vào của chương trình học và 

yêu cầuđể xin Visa từ Đại sứ quán. 

 Các bạn học sinh đang học cấp 3 có kế hoạch du học tại các nước nói Tiếng Anh muốn chuẩn bị 

Ielts từ sớm. 

 Các bạn học sinh đã có chứng chỉ Ielts nhưng chưa đủ điểm để xin học bổng cao cần nâng cao 

điểm số. 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC 

 
 Chương trình cam kết đầu ra bằng việc học viên thi cấp chứng chỉ Ielts tại IDP hoặc BC 

target 5.0 - 5.5. 

 Học viên được trang bị kĩ năng Tiếng Anh kết hợp cho: thi chứng chỉ Ielts, phỏng vấn xin 

thư mời với trường, phỏng vấn xin Visa Đại sứ quán. Rút ngắn thời gian chuẩn bị cho du 

học. 



 Chất lượng khóa học đảm bảo: Thời lượng học 65 buổi (3 tiếng/ 1 buổi), sĩ số tối đa 8 học 

viên/lớp, nội dung khóa học chi tiết. 

 
 
HỌC PHÍ VÀ THI GIAN HỌC TẬP 
 

 Học phí: 30.000.000 đ/khóa 

 Thời gian học tập: 3-4 Tháng (65 buổi) 

 Dự kiến khai giảng: …………….; Kết thúc: ……………. 

 

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
 

1. Giai đoạn 1 (4 buổi hệ thống kiến thức + 15 buổi Ielts + 1 buổi kiểm tra) : 

4 buổi hệ thống kiến thức dùng trong thi IELTS: 

o Hệ thống ngữ pháp cơ bản: 5 thì tiếng anh cơ bản, được sử dụng nhiều nhất trong Ielts: 

Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn. 

o Định hướng speaking chuẩn cho thi Ielts. 

o Giới thiệu Format chuẩn của một đề thi IELTS gồm 4 kĩ năng: reading, speaking, 

writing, listening và N ội dung các phần cụ thể trong từng kĩ năng. 

 

15 buổi ôn luyện IELTS: 

Học kiến thức và ôn luy ện IELTS tổng hợp cả 4 kĩ năng theo từng phần trong mỗi kĩ năng. (Mỗi buổi 

học từ 2-3 kĩ năng) 

Writing: 

O Học từ vựng cơ bản theo chủ đề thi IELTS. 

O Học viết các dạng bài: Line graph, bar chart, pie chart. 

Speaking: 

O Học cách trả lời và luy ện Part 1: Chủ đề thông d ụng liên quan ớti bản thân 

Reading: 

O Học và luy ện tập các dạng cơ bản trong bài thi Ielts Reading: Sentence Completion, 

Multiple Choice, Table, Follow The Chart, Summary. 

Listening: 

O Luyện các phần bổ trợ cơ bản cho nghe: nghe tên, nghe ốs, tiền, thời gian, điền từ (cơ bản). 

 

 

 



Buổi 20: Bài test kiểm tra chất lượng 4 kĩ năng phần được học 
 

o Speaking Part 1 (5p) 

o Writing Task 1 (25p) 

o Reading – 20 câu (30p) 

o Listening (10p) 

 

2. Giai đoạn 2 (29 buổi Ielts + 1 buổi thi thử tại IDP hoặc BC): Hoàn thành nội dung cơ bản Ielts 

29 buổi Ielts: Ôn luyện 4 kĩ năng trong Ielts 

Writing: 

O Task 1: Table, Mix, Map và Process 

O Task 2: 3 dạng chính (Discuss, Argument, Cause &amp; Effect) và một số các dạng và câu 

hỏi ít gặp (Two-part question, Advantages &amp; disadvantages) 

     Speaking: 

O Luyện Part 1, hướng dẫn trả lời 

O Luyện đề Part 2. 

Reading: 

O Học các dạng bài: Short Answer, True False Not Given, Matching. 

Listening 

O Section 1 và Section 2. 

Buổi 50: Thi thử tại BC hoặc IDP 

 

3. Giai đoạn 3 (10 buổi luyện đề chuyên sâu + 4 buổi luyện phỏng vấn với giáo viên nước ngoài) 

O Luyện đề chuyên sâu theo form chuẩn để nâng cao 0.5 – 1.0 Ielts. 

O Luyện giao tiếp với người nước ngoài để hoàn thi ện kỹ năng 

Buổi 65: Thi lấy chứng chỉ tại IDP hoặc BC, đảm bảo đạt mục tiêu IELTS đề ra 5.0 – 5.5 

 

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY 

Với đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi IELTS cho hàng trăm học sinh ở các 

trình độ khác nhau, các thầy cô sẽ nhanh chóng nắm bắt được điểm mạnh, yếu của các học viên Việt Nam 

và đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhất giúp cho học viên có thể tiếp thu kiến thức nhanh nhất và 

đạt điểm cam kết trong thời gian ngắn nhất. 

 



Thầy Mark phụ trách đội ngũ giáo viên bản ngữ, là giáo viên đến từ Úc, với kinh nghiệm nhiều lần 

tham gia chấm thi IELTS tại IDP/BC, thầy phụ trách dạy kỹ năng speaking giai đoạn sau của khóa học. 

 

Đội ngũ giáo viên phụ trách từng kỹ năng trong bài thi IELTS tại Edutrust đều có bằng cấp uy 

tín và đã tham gia đào tạo cho nhiều khóa học viên tại công ty. 

Với kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi IELTS, niềm đam mê và nhiệt tình hỗ trợ học viên trong 

suốt và sau khóa học, Edutrust đảm bảo CAM KẾT ĐẦU RA tuyệt đối cho TẤT CẢ các học viên của 

công ty. 

 
 

ƯU ĐÃI KHÓA HỌC 
 

 Cung cấp toàn bộ tài liệu trong quá trình học (không bao gồm sách giáo khoa) 

 Tặng lệ phí thi Ielts UKVI trị giá 7.200.000VNĐ tại IDP cho những học viên đăng kí du học tại 

EduTrust. 

 Tư vấn du học  miễn phí, hỗ trợ làm hồ sơ xin Visa. 

 

CÁC THỨC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 

 

- Bước 1: Đăng kí khóa học online và nhận bài test online hoặc đến trực tiếp văn phòng Công ty Đào tạo 

và du học Edutrust để kiểm tra trình độ đầu vào tại địa chỉ: Tầng 5, Số 285 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình 

Hà Nội. 

- Bước 2: Nhận kết quả kiểm tra đầu vào, tư vấn khóa học phù hợp với năng lực 

- Bước 3: Hoàn thiện thủ tục nộp hoc phí bằng 1 trong 2 cách sau: 

+ Cách 1: Nộp tiền mặt trực tiếp tại văn phòng Công ty 

+ Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty theo nội dung: 

“Họ tên học viên – Đóng tiền học khóa học IELTS khai giảng ngày    /     / ” 

 

Thông tin tài khoản công ty: 

- Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nhiên 

- STK: 0200.2990.3868 

- Ngân hàng Sacombank  – Chi nhánh Đông Đô 

- Địa chỉ: Số 363 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Swift code: SGTTVNVX 


