LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ - KHÓA MÙA XUÂN 2018
Lớp

Số giờ
học/tuần

Số tuần

Thời gian học Khai giảng

Kết thúc

Điểm đầu vào Điểm đầu vào

Mô tả nội dung khoá học

NSAT/ACT

NSAT Beginner

NSAT Inter

6

14 tuần
(80 tiếng)

3-5-7
7:30-9:30PM

6

14 tuần
(80 tiếng)

2-4-6
7:30-9:30PM

23/01/2018

22/01/2018

>1150

Đối tượng: Lớp 9 & 10, chuẩn bị cho SAT phiên bản mới năm 2016 trở
đi.
- Phương pháp đọc sách (khoa học, nghệ thuật, văn học…).
- Phương pháp đọc hiểu theo format SAT mới.
- Trau dồi vốn từ vựng học thuật theo ngữ cảnh.

>1250

Đối tượng: dành cho các bạn lớp 11 trở lên có điểm Reading trên 450.
- Ôn tập 10 chủ đề đọc hiểu SAT (khoa học, nghệ thuật, văn học…).
- Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 4 bài thi thử.
- Hoàn thành 1 quyển sách “The Great Gatsby”- F. Scott Fitzgerald.

>=1250
(R+W > 550)

>1350

Đối tượng: dành cho các bạn lớp 11 trở lên có điểm Reading
trên 550.
- Ôn tập 10 chủ đề đọc hiểu SAT (khoa học, nghệ thuật, văn học…).
- Hoàn thành 8 bộ đề SAT + 4 bài thi thử.
- Hoàn thành 1 quyển sách “The Social Animal” - David
Brooks.
- Đọc và phân tích 10 bài viết cùa New York Times.
- Stella sẽ hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

25

>30

ACT là bài thi chuẩn hoá dành cho học sinh cấp 3 nộp đơn vào đại học
Mỹ. Học sinh có thể học ACT sau khi đạt trình độ TOEFL 80. Bài thi bao
gồm phần đọc hiểu, ngữ pháp, Toán và khoa học

50-60

Đạt trình độ TOEFL 50-60
Chuẩn bị những kĩ năng cần thiết cho học sinh như cách đọc ý chính
(Reading), cách nghe và hiểu bài lecture(Listening), cách phát âm và cấu
trúc câu khi nói (Speaking) và làm quen với 2 dạng bài viết (Writing)
cùng với những kiến thức quan trọng khác.

60-70

Đạt trình độ TOEFL 60-70
Ôn lại các kiến thức còn yếu để bảo đảm các kĩ năng đều tốt và điểm các
môn đều nhau. Trọng tâm sẽ là các phần khó của Writing (Task 2) và
Speaking, như lập luận logic và cách dùng ngữ pháp tốt khi nói.

10/5/2018

>=1000

11/5/2018

>=1150
(R+W > 450)

NSAT Advanced

6

14 tuần
(80 tiếng)

2-4-6
7:30-9:30PM

08/01/2018 23/04/2018

ACT

6

14 tuần
(80 tiếng)

2-4-6
7:30-9:30PM

22/01/2018

9/5/2018

TOEFL

TOEFL Beginner

TOEFL Lower
Intermediate

6

14 tuần
(80 tiếng)

3-5-7
7:30-9:30PM

6

13 tuần
(78 tiếng)

7-CN
2:00-5:00PM

23/01/2018

10/5/2018

20/01/2018 29/04/2018

40-50

50-60

Lớp

Số giờ
học/tuần

Số tuần

Thời gian học Khai giảng

Kết thúc

Điểm đầu vào

Điểm đầu ra
(thấp nhất)

TOEFL Upper
Intermediate

6

13 tuần
(78 tiếng)

7-CN
2:00-5:00PM

13/1/2018

22/04/2018

60-70

70-80

TOEFL Advanced

6

14 tuần
(80 tiếng)

2-4-6
7:30-9:30PM

08/01/2018 23/04/2018

70-80

80-90

Mô tả nội dung khoá học
Đạt trình độ TOEFL 70-80
Chuẩn bị những kĩ năng cần thiết cho học sinh như cách chọn lọc ý khi
đọc (Reading), cách ghi chép kịp với bài nghe (Listening), cách sắp xếp ý
khi nói (Speaking) và viết có cấu trúc chuẩn (Writing) và những kiến
thức quan trọng khác.
Đạt trình độ TOEFL 80-90
Chuẩn bị những kĩ năng cần thiết cho học sinh như cách đọc nhanh
(Reading), cách ghi chép đúng ý (Listening), cách nói tốt dưới áp lực thời
gian (Speaking) và viết bài thể hiện tư duy nâng cao (Writing) và những
kiến thức quan trọng khác.
- Stella sẽ hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

IELTS

IELTS Beginner

6

14 tuần
2-4-6
(80 tiếng) 5:30 - 7:30PM

22/1/2018

11/5/2018

4.0

5.0

IELTS Inter

6

14 tuần
(80 tiếng)

3-5-7
7:30-9:30PM

23/1/2018

10/5/2018

5.0

6.0

IELTS Advanced

6

14 tuần
(80 tiếng)

3-5-7
5:30-7:30PM

16/1/2018

3/5/2018

6.0

7.0

Đạt trình độ IELTS 5.0:
1. Đọc hiểu: Học thông qua một loạt những chủ đề phổ biến và mang tính
học thuật.
2. Nghe: Làm quen với nhiều dạng khẩu âm khác nhau, bao gồm giọng
Anh và giọng Úc bằng các bài kiểm tra thực và đoạn phim tương tác.
3. Viết: Xây dựng kỹ năng viết nghị luận cùng với từ vựng và ngữ pháp;
học cách làm thế nào để lên cấu trúc một bài văn nghị luận.
4. Nói: cải thiện cách phát âm và âm điệu với những bài tập được thiết kế
riêng cho người lớn.
Đạt trình độ IELTS 6.0
1. Đọc hiểu: Học cách giải quyết các đoạn văn học thuật và rèn luyện kỹ
năng đọc một cách hiệu quả.
2. Nghe: học các kỹ năng đoán trước và lắng-nghe-theo- ngữ- cảnh.
3. Viết: học cách làm thế nào để lên cấu trúc một bài văn nghị luận theo
phương pháp hợp lý và giao tiếp ý tưởng thông qua viết văn.
4. Nói: Xây dựng sự tự tin khi nói thông qua hình thức thảo luận theo
nhóm cùng hàng loạt các chủ đề gần gũi với đời sống hàng ngày - Hoàn
thành 6 bộ đề để quen với áp lực thời gian.
Đạt trình độ IELTS 7.0
1. Đọc hiểu: Hoàn thiện kĩ năng đọc và làm quen với nhiều chủ đề học
thuật khác nhau, cũng như từ vựng chuyên sâu.
2. Nghe: Hoàn thiện kĩ năng nghe, dùng thủ thuật nâng tính chính xác của
bài tập nghe.
3. Viết: Tìm hiểu cấu trúc các bài văn nghị luận khác nhau và chau chuốt
câu từ, văn phong.
4. Nói: Tiếp tục củng cố sự tự tin khi nói cùng với ngữ cảnh và từ vựng
đặt biệt, tập thuyết trình & nâng cao phản xạ.
- Stella sẽ hỗ trợ học viên đăng ký thi thật.

Lớp

Số giờ
học/tuần

Số tuần

Thời gian học Khai giảng

Kết thúc

Điểm đầu vào

Điểm đầu ra
(thấp nhất)

Mô tả nội dung khoá học

SSAT

SSAT

4

18 tuần
3-5
(72 tiếng ) 5:30 - 7:30PM

23/1/2018

SSAT là bài thi chuẩn hóa dành cho việc nộp hồ sơ vào các
trường TRUNG HỌC Tư Thục Nội Trú tại Mỹ. Học sinh có thể
học SSAT từ lớp 7-8 trở lên trước khi qua Mỹ học Trung Học
vào lớp 9-10. Khóa học SSAT kỳ Mùa Xuân 2018 là khóa học ôn
để thi chính thức vào tháng 06/2018.

12/6/2018

ACADEMIC FOUNDATION
Academic
Foundation A-1

4

17 tuần
(68 tiếng)

7-CN
3:30-5:30PM

03/03/2018 24/06/2018

Academic
Foundation A-2

4

17 tuần
(68 tiếng)

7-CN
1:30-3:30PM

Tương đương Tương đương
27/01/2018 03/05/2018 IELTS 2.5-3.0/ IELTS 3.0-3.5/
TOEFL <30 TOEFL 30-40

Academic
Foundation A-2

4

17 tuần
(68 tiếng)

3-5
5:30-7:30PM

30/01/2018 12/06/2018

Chương trình tiếng Anh học thuật dành cho học sinh lớp 6- 8,
hướng tới hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng kỹ năng học
17 tuần
2-4
thuật vững chắc ngay từ bậc học trung học cơ sở thông qua việc
05/03/2018 04/07/2018
(68 tiếng) 5:30-7:30PM
giảng dạy tiếng Anh qua các chủ đề khoa học xã hội sát với các
bài thi chuẩn hóa quốc tế. phát triển kỹ năng tiếng
Tương đương Tương đương Anh toàn diện bao gồm Đọc, Viết, Nghe, Nói, các kỹ năng tư duy
17 tuần
7-CN
03/03/2018 24/06/2018 IELTS 3.0-3.5/ IELTS 3.5-4.0/ phản biện sâu, và các kỹ năng mềm (kỹ năng thuyết trình, giải
(68 tiếng) 9:00-11:00AM
TOEFL 30-40 TOEFL 40-50 quyết vấn đề, làm việc nhóm, v.v…) cần thiết cho hành trình
chuẩn bị du học hiệu quả và thành công.
17 tuần
7-CN
27/01/2018 03/05/2018
(68 tiếng) 1:30-3:30PM

Academic
Foundation B-1

4

Academic
Foundation B-1

4

Academic
Foundation B-2

4

Academic
Foundation C-1

4

17 tuần
(68 tiếng)

3-5
5:30-7:30PM

26/02/2018 27/06/2018

Academic
Foundation C-1

4

17 tuần
(68 tiếng)

2-4
5:30-7:30PM

27/02/2018 28/06/2018

Tương đương Tương đương
IELTS 3.5-4.0/ IELTS 4.0-4.5/
TOEFL 40-50 TOEFL 50-60

Lớp

Số giờ
học/tuần

Số tuần

Thời gian học Khai giảng

Kết thúc

Điểm đầu vào

Mô tả nội dung khoá học

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
TOEFL: >60 hoặc IELTS: >5.5 Chương trình đào tạo chuyên biệt, dành cho các học sinh muốn đi thi đấu
World Scholar Cup năm 2018. Học sinh sẽ được đào tạo chi tiết từng kĩ
; hoặc AF Level B.2 trở lên

10 tuần
(60 tiếng)

7 - CN
2:00-5:00PM

3

10 tuần
(30 tiếng)

CN
07/01/2018 25/03/2018
9:00-12:00PM

TOEFL: >70
hoặc
IELTS: >6.0

Chương trình đào tạo chuyên biệt, dành cho các học sinh muốn đi thi đấu
World Scholar Cup năm 2018. Học sinh sẽ được đào tạo chi tiết từng kĩ
năng: bao gồm kiến thức nền về nhiều chủ đề, Tranh Biện và Viết.

3

12 tuần
(36 tiếng)

CN
9:00-12:00PM

TOEFL: >60
hoặc
IELTS: >5.5

Chương trình luyện viết chuyên biệt dành cho học sinh Cấp 2, nhằm giới
thiệu và rèn luyện khả năng Viết & Tư Duy Sáng Tạo trong học thuật.
Đây là một khóa học tạo nền tảng rất tốt cho các em đi du học và tăng
điểm viết trong các kì thi TOEFL/IELTS.

ASEAN &
A Star Scholars

2

12 tuần
(48 tiếng)

T2-T4
08/01/2018 09/04/2018
5:30-07:30PM

TOEFL >85.

Chương trình ôn tập luyện thi lấy học bổng ASEAN & A Star danh giá
của Singapore. Học sinh sẽ được đào tạo cả 4 kĩ năng: English, Maths,
IQ, Interview trực tiếp bởi thầy Trương Phạm Hoài Chung - một ASEAN
Scholar.

Leadership
Developmennt
Level 1

3

12 tuần
(36 tiếng)

CN
28/01/2018 29/04/2018
9:00-12:00PM

N/A

Leadership
Developmennt
Level 2

3

12 tuần
(36 tiếng)

T7
3:30-6:30PM

Junior - World
scholar's cup

6

Senior - World
scholar's cup

Junior - Creative
Writing

06/01/2018 24/03/2018

năng: bao gồm kiến thức nền về nhiều chủ đề, Tranh Biện và Viết.

14/1/2018

27/01/2018

15/4/2018

Mục tiêu:
Xây dựng và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo qua việc tổ chức nhóm & phát
triển dự án, trang bị kiến thức nền tảng (gây quỹ, làm việc nhóm,
networking, v.v) để học sinh có thể vượt trội trong các hoạt động ngoại
Dành cho các bạn đã học Level khóa, tạo ra được các tổ chức có ảnh hưởng lớn trong trường lớp và xã
28/04/2018
hội

1

STELLA JOURNEY
Stella Boarding

Thứ 7
9:00 AM 12:00 PM

Đăng kí riêng

Chương trình định hướng du học với mục tiêu tạo động lực cho các bạn
tìm kiếm cơ hội du học Đại học ở Mỹ

Stella College

Thứ 7,
14:00 PM 17:00 PM

Đăng kí riêng

Chương trình định hướng du học với mục tiêu tạo động lực cho các bạn
tìm kiếm cơ hội du học Trung học ở Mỹ sớm và đúng cách.

