TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
*********

KHAI GIẢNG CÁC LỚP
TOEIC (LISTENING-READING) THEO FORMAT MỚI
NGÀY KHAI GIẢNG: 15/03/2021
Nhằm giúp sinh viên, học viên trang bị kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ TOEIC theo quy
định về chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường, Trung tâm Ngoại ngữ mở Luyện thi TOEIC theo Format
mới của ETS như sau:

STT

Tên lớp

Thời khóa biểu

Số tiết

1

TOEIC 350+
(Listening-Reading)

Tối thứ 3,5,7
Từ 18h00-21h00

72
(18 buổi)

2

TOEIC 450+
(Listening-Reading)

Tối thứ 3,5,7
Từ 18h00-21h00

72
(18 buổi)

+

Học phí
(đồng)
1.500.000
1.500.000

3

TOEIC 550
(Listening-Reading)

Tối thứ 2,4,6
Từ 18h00-21h00

72
(18 buổi)

1.800.000

4

Luyện giải đề thi

Tối thứ 2,4,6
Từ 18h00-21h00

72
(18 buổi)

1.800.000

Thời gian
học
16/03 24/04/2021
16/03 24/04/2021
15/03 26/04/2021
(Nghỉ giỗ tổ
vào 21/04)
15/03 26/04/2021
(Nghỉ giỗ tổ
vào 21/04)

1. Lớp TOEIC 350+
✓ NGỮ PHÁP: phương pháp học ngữ pháp thông minh (nhanh và hiệu quả)
➔ giúp giải đúng các câu ngữ pháp trong đề thi Toeic
✓ TỪ VỰNG: phát triển vốn từ vựng Toeic (chủ yếu những từ thường gặp trong đề thi)
✓ CHIẾN THUẬT LÀM BÀI THI TOEIC:
+ Phương pháp loại trừ đáp án sai khi làm bài nghe
+ Chiến lược tối ưu thời gian làm bài đọc
+ Kỹ thuật tránh đáp án sai, chọn đáp án đúng trong đề thi Toeic
2. Lớp TOEIC 450+
- Đối tượng: Học viên đã học lớp Toeic 350+ hoặc có căn bản tiếng Anh
- Nội dung:
✓ NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG
+ Ôn các chủ điểm ngữ pháp quan trọng
+ Phát triển vốn từ vựng Toeic

✓ CHIẾN THUẬT
+ Kỹ thuật và chiến lược làm bài nghe hiệu quả (part 1234)
+ Kỹ thuật và chiến lược làm bài đọc hiệu quả (part 567)
✓ THỰC HÀNH BÀI TESTS
+ Cuối khóa học: Trải nghiệm làm đề thi tương tự kỳ thi thật (200 câu Nghe & Đọc)
+ Làm Practice tests (đề thi được cập nhật, sát với đề thi Toeic- theo format mới 2019)
+ Sửa đề thi chi tiết
3. Lớp TOEIC 550+
- Đối tượng: Học viên đã học lớp Toeic 450+ hoặc đã thi TOEIC đạt 450 điểm
- Nội dung:
✓ NGỮ PHÁP & TỪ VỰNG
+ Hệ thống chủ điểm ngữ pháp quan trọng.
+ Phát triển vốn từ vựng Toeic nâng cao.
✓ CHIẾN THUẬT
+ Hệ thống chiến thuật làm bài và kỹ năng Nghe – Đọc nâng cao.
✓ THỰC HÀNH BÀI TESTS
+ Cuối khóa học: Trải nghiệm làm đề thi tương tự kỳ thi thật (200 câu Nghe & Đọc).
+ Làm Practice tests (đề thi được cập nhật, sát với đề thi Toeic-theo format mới 2019).
+ Sửa đề thi chi tiết.
4. Lớp Luyện giải đề thi
- Đối tượng: học viên sau một thời gian dài tích lũy kiến thức nhưng chưa có nhiều kỹ năng
làm bài và môi trường áp lực của phòng thi. (các bạn có trình độ >= 400 Toeic).
- Nội dung:
✓ LUYỆN KỸ NĂNG qua các bài test và các đề thi được cập nhật mới, học viên được
hướng dẫn các kỹ năng làm bài mới nhất theo format đề thi TOEIC mới nhất 2019.
✓ PRACTICE TESTS: làm tests và sửa đề thi chi tiết để HV có thể đạt kết quả cao nhất.
✓ Luyện chiến thuật làm bài thi để đạt hiệu quả cao nhất.
* Giảng viên: giỏi, tận tâm, chuyên luyện thi chứng chỉ TOEIC cho sinh viên đại học, cao học
và nghiên cứu sinh.
* Phòng học: phòng máy lạnh tại 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5 TPHCM.
* Giáo trình: được cấp miễn phí.
* Đăng ký học từ ngày 22/2/2021 đến ngày 12/03/2021.
* Giảm 20% học phí cho học viên đăng ký học trước ngày 08/03/2021
Sinh viên đăng ký và đóng học phí tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ trường ĐHKHTN, 227
Nguyễn Văn Cừ P4, Quận 5 TPHCM, ĐT: 028.38.325.211, www.cfl.hcmus.edu.vn. Mọi phản hồi
về công tác dạy và học ngoại ngữ, học viên liên lạc với cô Chi (Phó GĐ TTNN) qua mail
ntkchi@hcmus.edu.vn.
Các bạn có thể trao đổi thông tin học tiếng Anh qua Fanpage của TTNN:
https://www.facebook.com/ cfl.hcmus/
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

