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Rèn luyện kỹ năng học thuật, phát triển kỹ năng sống 

& xây dựng bản lĩnh tự tin trong 

môi trường đại học quốc tế đa văn hoá.



Giới thiệu

Các chương trình tiếng Anh tại RMIT Việt 
Nam được cấp chứng nhận bởi NEAS - 
Hệ thống chứng nhận chất lượng giảng 
dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của Úc.

Chương trình Tiếng Anh cho Teen tại 
RMIT dành cho học sinh THCS và THPT 
từ 12—17 tuổi, giúp các em phát triển  
tiếng Anh, kiến thức & kỹ năng mềm 
trong môi trường đại học quốc tế.
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Không những được phát triển kỹ năng tiếng Anh, 
các em còn được rèn luyện kỹ năng học thuật rất 
cần thiết trước khi bước vào đại học. 

Học viên sẽ phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin, 
kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ 
năng lãnh đạo và làm việc nhóm. Ngoài ra, các em 
sẽ được hướng dẫn để hiểu tầm quan trọng của 
việc trích dẫn nguồn trung thực. 

Phát triển tư duy và kỹ năng học thuật

Các em sẽ được gì?
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Các em sẽ cùng nhau xây dựng và triển khai những bài 
tập dự án xuyên suốt khóa học. Các bài tập dự án này 
được lồng ghép trong chương trình học một cách thiết 
thực, nhằm rèn luyện cho học viên khả năng giải quyết 
các vấn đề thực tế trong cuộc sống thông qua Anh ngữ.

Năng lực của các em sẽ được đánh giá dựa trên quá 
trình xây dựng và tạo ra thành phẩm, thuyết trình hay 
biểu diễn,... Các thành phẩm cuối cùng của một dự án 
có thể kể đến như thiết kế website, sản xuất phim, làm 
poster, ấn phẩm,...

Với mô hình ít nhất hai (02) dự án mỗi khóa, các em sẽ 
phát triển khả năng ứng dụng tiếng Anh vào thực tiễn 
cuộc sống ngoài lớp học.

Học tiếng Anh thông qua 
thiết kế dự án

Các em sẽ được gì?
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Các em sẽ được hướng dẫn sử dụng công nghệ để tối 
ưu việc học tiếng Anh thông qua hệ thống tự học trực 
tuyến của RMIT. Học sinh sẽ sử dụng công nghệ để 
hoàn thành bài tập dự án thông qua các công cụ thuyết 
trình điện tử như Sway và Google Slides. Ngoài ra, giáo 
viên sẽ sử dụng các phần mềm như Kahoot, Quizlet,... 
để tương tác với các em trên lớp để giúp bài học thêm 
sinh động và thú vị.

Ứng dụng công nghệ vào học tập

Các em sẽ được gì?
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Chuỗi lớp học “Future Me” được thiết kế chuyên biệt 
để rèn luyện kỹ năng mềm cho các em xoay quanh 
3 chủ đề trọng tâm:

Kỹ năng cuộc sống

Phát triển cá nhân

Chuẩn bị cho tương lai

3 buổi ngoại khóa
kỹ năng mềm "Future Me" miễn phí

Các em sẽ được gì?

.
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Các em có thể sử dụng thư viện hiện đại của 
trường như một sinh viên RMIT với hàng ngàn 
đầu sách và kho sách điện tử dành riêng cho 
lứa tuổi của mình.

Môi trường đại học quốc tế với cơ sở vật 
chất hiện đại

Các em sẽ được gì?
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8 cấp độ học của Chương trình Tiếng Anh cho Teen 
tương đương với các cấp bậc điểm số của kỳ thi IELTS, 
theo đó khi hoàn tất các cấp độ, các em học viên sẽ có 
trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 7.0 trở lên.

Khi học đến cấp độ Advanced, học viên sẽ bắt đầu tập 
trung vào việc rèn luyện các kỹ năng thi IELTS theo giáo 
trình luyện thi IELTS, đồng thời trải qua một bài thi thử 
toàn diện trong mỗi học phần.

Sẵn sàng cho 
kỳ thi IELTS và 
đại học quốc tế

IELTS

Elementary Intermediate Advanced Proficiency
Pre-

Intermediate
Upper-

Intermediate
Pre-

Advanced
Advanced

Plus

3.0 6.5

3.5

3.5

4.0

4.0

4.5

4.5

5.0

5.0

5.5

5.5

6.0

6.0

6.5 7.0

Lớp Tiếng Anh
Dự bị Đại học

trình độ Cao cấp
Kì thi IELTS
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Bạn sẽ được 
học với ai

Thầy John Walsh 
Anh Quốc

Thầy Sipho Ncube 
Anh Quốc

Cô Mary Perez 
Mỹ

Học viên sẽ được học với đội ngũ giáo 
viên bản xứ có bằng cấp giảng dạy 
quốc tế theo tiêu chuẩn của RMIT toàn 
cầu với ít nhất 3 năm kinh nghiệm. 
Ngoài ra, chương trình Tiếng Anh cho 
Teen được cấp chứng nhận NEAS - Hệ 
thống đảm bảo chất lượng giảng dạy 
tiếng Anh uy tín của Úc. Do đó học viên 
sẽ được học tập trong một môi trường 
thúc đẩy tối đa khả năng phát triển tiếng 
Anh của các em tại Việt Nam.

Được có cơ hội làm việc 
với một trong số những tài 
năng trẻ và thông minh 
nhất của Việt Nam, mỗi 
ngày tôi đều có những trải 
nghiệm thú vị và vô cùng 
truyền cảm hứng. Tôi rất 
mong muốn được tiếp tục 
giúp đỡ các em học sinh 
phát triển và hoàn thiện 
bản thân mình.

Trong quá trình giảng dạy tại 
Việt Nam, việc dạy tiếng Anh 
cho teen luôn là một trải 
nghiệm đáng có. Tôi chứng 
kiến sự trưởng thành của 
các em từ khi còn bỡ ngỡ và 
e dè đến lúc trở nên hoạt bát 
và sáng tạo. Thật tuyệt vời 
khi được thấy các em tự tin 
thể hiện bản thân mình 
thông qua tiếng Anh và 
được giúp đỡ các em rèn 
luyện ngôn ngữ mà các em 
mong muốn sử dụng.

Tôi say mê công việc giảng dạy 
tiếng Anh cho các học viên tại 
RMIT. Chính trí tưởng tượng 
phong phú và khả năng sáng 
tạo của các em mang lại niềm 
vui cho công tác giảng dạy của 
các giáo viên. Bên cạnh đó, tôi 
luôn thích những thử thách 
mang lại niềm vui và sự hấp 
dẫn cho các lớp học.

Tại RMIT, các giảng viên sử dụng 
phương pháp giảng dạy giao tiếp, 
tương tác với học viên, lấy học viên 
làm trọng tâm, và xây dựng kiến thức 
dựa trên các bài tập dự án. Được học 
từ chính đội ngũ giảng viên đang trực 
tiếp giảng dạy cho sinh viên Đại học 
RMIT, các em sẽ được trang bị các 
kỹ năng học thuật cần thiết và có lợi 
thế hơn ngay từ khi đang học trung 
học.
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Chương trình Tiếng Anh cho Teen
bao gồm: 

8 cấp độ từ Elementary đến 
Proficiency

Mỗi cấp độ gồm 2 module (A&B), 60 
giờ/module

Mỗi module sẽ kết hợp 3 lớp 
workshop kỹ năng mềm “Future Me”

Khi học đến cấp độ Advanced, học 
sinh sẽ có 40 giờ tập trung rèn luyện 
các kỹ năng thi IELTS và 2 bài thi thử

Mỗi học phần sẽ bao gồm:

3-4 bài kiểm tra định kỳ

2-3 bài tập dự án

Bài thi cuối khóa

Phụ huynh sẽ được cập nhật tình 
hình học tập của các em vào giữa 
khóa và cuối khóa.

Cấu trúc 
chương trình kết quả

Đánh giá

Bài kiểm tra 
đầu vào

Để bắt đầu chương trình, các em cần thực hiện bài Kiểm tra tiếng Anh đầu 
vào để xác định cấp lớp phù hợp nhất. Bài thi sẽ bao gồm các phần kiểm 
tra kỹ năng viết và nói, được đánh giá bởi các giảng viên tiếng Anh của 
RMIT Việt Nam để bảo đảm các em sẽ vào học đúng trình độ của mình.

Vui lòng liên hệ Khoa Tiếng Anh & Chuyển Tiếp Đại Học để cập nhật lịch khai giảng mới nhất.
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English

Cơ sở Nam Sài Gòn

Cơ sở Hà Nội

Cơ sở Đà Nẵng

702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7 

englishhcm.enquiries@rmit.edu.vn  

(028) 3776 1338

Toà nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình 

englishhn.enquiries@rmit.edu.vn  

(024) 3724 5945

Tầng 4, Toà nhà FHome 

16 Lý Thường Kiệt, Quận Hải Châu 

englishdn.enquiries@rmit.edu.vn 

(0236) 3552 773


