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‘Không có sự phát triển

Chính là 

Thất bại’

‘Phát triển’ là không ngừng

tạo ra những giá trị tốt nhất,

luôn cải thiện những thiếu sót

để nâng cao giá trị bản thân.

Ngôn ngữ tiếng Anh tại Philippines có lịch sử khoảng 15 năm. Đây không phải

là khoảng thời gian quá dài nếu so sánh với các nước cùng sử dụng ngôn ngữ

Anh. Tuy nhiên, tốc độ phát triển ngôn ngữ này lại nhanh hơn bất cứ nơi nào.

Tiếng Anh được sử dụng trong mọi lĩnh vực, từ đời sống hàng ngày cho tới các

chương trình giảng dạy trong trường học cũng như môi trường làm việc.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Philippines hiện có khoảng hơn 200

trường dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Con số này cho thấy Philippines

đang là điểm đến lý tưởng cho những đối tượng muốn học tiếng Anh. Với nỗ

lực đem lại chất lượng tốt nhất, cơ sở vật chất tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, CPI

đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đào tạo

tiếng Anh tại Cebu.
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Why Cebu Pelis Institute!

2015: Học viện được xây dựng và đi vào hoạt động!

2016: CPI được công nhận là học viện HOT nhất Philippines!

Phương châm của học viện là cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất cùng

tiện nghi cao cấp nhất!

Tháng 5/2008: 125 đại biểu có mặt tại Cebu, Philippines.

Học viện ESL Sparta được xây dựng.

Tháng 6/2009: Ký hợp đồng với Sở Giáo dục (TESDA) Philippines.

Đăng ký dạy học cho người nước ngoài.

Tháng 7/2009: Bắt đầu chương trình trại hè cho Junior.

Tháng 8/2009: Học viện ESL Sparta đi vào hoạt động.

Tháng 8/2011: PELIS là học viện Sparta cho sinh viên đại học.

Chính thức hoạt động chương trình:

Premium Camp School PELIS (Junior).

Tháng 3/2012: Mở campus PELIS với quy mô 120 học viên.

Tháng 10/2013: Đóng cửa campus đầu tiên.

Tháng 7/2015: CPI chính thức đi vào hoạt động.

• Học viện như một khu nghỉ dưỡng

Thời gian thay đổi khiến cho nhận thức và nhu cầu của khách hàng

thay đổi. Giờ đây ngoài việc tìm một nơi tốt để học, khách hàng còn

quan tâm tới môi trường, cơ sở vật chất và dịch vụ. Để đáp ứng nhu

cầu đó, CPI được xây dựng tại một vị trí thuận lợi, như một khu nghỉ

mát sang trọng với các dịch vụ, tiện nghi cao cấp.

• Chất lượng giáo dục tốt nhất

Chất lượng giáo dục, hệ thống đào tạo giáo viên luôn được học viện

chú trọng. Nguồn giáo viên được đào tạo, phát triển thông qua quá

trình tuyển chọn, chương trình đào tạo, đánh giá khắt khe cùng với

việc đảm bảo các phúc lợi cho giáo viên. Đây chính là cách mà học

viện áp dụng để cung cấp cho học viên của mình nguồn chất lượng

giáo dục tốt nhất.
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Học viện Anh ngữ Cebu Pelis Institute

Sợ tiếng Anh – Phải vượt qua thế nào??

“Ngay bây giờ’’ – Đừng do dự

Đặt ra thử thách, Hành động ngay!!

Đa dạng các khóa học, khóa học chuyên ngành

[Tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao]

JUNIOR PROGRAMS ESP PROGRAMS

D

D

CPI cung cấp “chất lượng giáo dục tốt nhất”

Giáo viên được tuyển chọn khắt khe, được đào tạo một cách bài bản – có hệ thống. Nhiều

chương trình phù hợp với nhu cầu và mục đích của từng học viên. Bên cạnh các lớp học 1

giáo viên – 1 học viên, lớp nhóm nhỏ (1 giáo viên – 4 học viên), lớp nhóm lớn (1 giáo viên – 8

học viên), học viên còn tham gia vào các lớp học đặc biệt, các câu lạc bộ ngoài giờ học chính

thức để tận dụng toàn bộ thời gian cho việc học và thực hành nói tiếng Anh.

CPI cung cấp khóa học chuyên ngành – đầu tư＂Tương lai＂
Bên cạnh các khóa tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh học thuật, tiếng Anh cho trẻ nhỏ, CPI cung

cấp các khóa học tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với từng nhu cầu của học viên. Ngoài ra,

học viên được tham gia thực tập, làm việc tại các nhà hàng, khách sạn hoặc cơ quan phù hợp

với từng chuyên ngành cụ thể. CPI sẽ giúp bạn có đủ vốn tiếng Anh cũng như kinh nghiệm

làm việc đúng chuyên ngành tại nước ngoài sau khi kết thúc khóa học. Đây chính là sự đầu

tư hiệu quả cho tương lai.
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[ESL Course: Intensive English]

“Môi trường đào tạo tối ưu,

Cấu trúc chương trình chặt chẽ＂
CPI mở rộng và phát triển tên tuổi dựa trên hệ thống giáo dục toàn diện với 

phương pháp giảng dạy, cơ sở giáo dục tốt nhất và đáng tin cậy nhất.

Toàn cảnh thành phố Cebu từ CPI
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General English Course (ESL tổng quát)

Các lớp học 1:1 gồm có Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ Pháp nhằm mục đích

tập trung cải thiện kiến thức cho học viên và giúp học viên tiến bộ nhanh

nhất. Các lớp nhóm tạo cơ hội cho học viên tiếp xúc và trao đổi ý kiến

cũng như thực hành đối thoại trước đám đông. Học viên phải tham gia

đầy đủ các lớp học trong chương trình này.

※ Khóa học tại CPI bắt đầu mỗi thứ Hai hàng tuần.

Intensive English Course (ESL chuyên sâu)

Cebu Pelis Institute Curriculum

Khóa Intensive English có chương nổi trổi hơn General English là

học viên sẽ có thêm 1 lớp 1:1 và đồng thời lớp nhóm 1:8 sẽ học với

giáo viên bản ngữ. Học viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ các

lớp học trong chương trình này.
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Rapid Progress 30/60 Course (ESL tổng quát)

Rapid là chương trình được xây dựng đặc biệt cho học viên không có

nhiều thời gian học tại CPI, hiện tại CPI có 2 chương trình là Rapid 30

(học 1 tuần) và Rapid 60 (học 2 tuần). Cũng như khóa General English

hay Intensive English, Rapid tập trung chuyên sâu vào từng kỹ năng

của học viên thông qua 6 lớp 1:1. Bỏ qua lớp nhóm 1:8 và thay vào đó là

thêm 1 lớp 1:4 giúp học viên tiết kiệm thời gian để học được nhiều hơn,

tốc độ cải thiện tiếng Anh sẽ nhanh hơn.

※ Khóa học tại CPI bắt đầu mỗi thứ Hai hàng tuần.
Cebu Pelis Institute Curriculum

Rapid Progress 30/60 Course (ESL tổng quát)

13| Cebu Pelis Institute Brochure |14



Khóa Academic Preparotory gồm 4 lớp 1:1 trong đó IELTS/ TOEFL/

TOEIC L/R 2 tiết và ESL S/G 2 tiết. Sự kết hợp giữa IELTS/

TOEFL/ TOEIC và ESL giúp học viên – những người có trình độ cơ

bản không bị quá sức và cảm thấy quá áp lực khi học chương trình

Academic này. Đây là khóa học tối ưu trong việc làm quen với các

bài học học thuật cũng như cải thiện các kỹ năng tiếng Anh mà

không quá áp lực. Kỹ năng S/W/R/L được kiểm tra miễn phí 1

lần/tháng vào thứ Bảy.

Khóa IELTS/ TOEFL/ TOEIC General/Intensive

gồm 4/5 lớp 1:1 tập trung luyện các kỹ năng Nghe,

Nói, Đọc, Viết. Với chương trình được thiết kế

chuyên sâu giúp học viên tập trung phát triển tối đa

thế mạnh và cải thiện điểm yếu giúp học viên nâng

cao hiệu quả, đạt số điểm mong muốn.

※ Khóa học tại CPI bắt đầu mỗi thứ Hai hàng tuần.
Cebu Pelis Institute Curriculum
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Make your heart warm

Once in every two months

Welcome! 

Once in  every two months

Move and Groove

Time: 

Scuba Diving Club

The trend of marine sports

Explore the world ! 

Youth is a treasure

Sports

Cebu Pelis Institute Special Program
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Học tập

Giao lưu

Cùng trải nghiệm…

Cebu

Pelis

Institute
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Cebu Pelis Institute – Cơ sở vật chất

CPI được đặt trên khu đất rộng rãi 3000 m2. Đây là học

viện cung cấp môi trường đào tạo tốt nhất cho học viên.
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CPI – Room & Facility
Phòng ký túc xá với bố trí toàn bộ vật liệu bằng gỗ. Giường ngủ với lớp nệm dày  sang trọng và 

bộ drap trải giường cao cấp. Tường được dán giấy lụa tạo cảm giác thư giãn, thoải mái. 

Phòng học cũng được dán giấy lụa cao cấp, màu sắc gần gũi với thiên nhiên. Giữa phòng học với 

bên ngoài đươc ngăn cách bằng kính  cho cảm giác rộng rãi., giúp người học không bị gò bó bởi 

không gian. 

Nhà ăn lớn được bố trí như một nhà hàng cao cấp cùng tiệm cà phê sang trọng, phòng tập thể 

thao và hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic và cơ sở vật chất ngoài trời chính là niềm tự hào của CPI.
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CPI – Phòng ký túc khu A
CPI là học viện Anh ngữ được xây dựng theo quan điểm Hotel & Resort. Vị trí của học

viện vô cùng thuận tiện, chỉ mất 5 phút tới khu công viên IT Park và các trung tâm mua

sắm. Do nằm ở vị trí cao hơn các khu vực khác trong thành phố nên khí hậu rất trong

lành, mát mẻ, CPI được mệnh danh là một resort cao cấp do bạn có thể nhìn toàn cảnh

thành phố, những bãi biển trải dài và những ngọn núi cao hùng vĩ. Phòng ký túc xá được

ví như phòng khách sạn sang trọng với thiết kế và bố trí vô cùng chi tiết và tính tế. Single Room

• Phòng đơn được thiết kế

nhằm đảm bảo sự thoải

mái và không gian riêng

tư cho học viên. Phòng

được bố trí, sắp xếp giống

như một phòng nghỉ

dưỡng chất lượng cao.

• Bố trí giường ngủ Queen

size với lớp nệm dày như

khách sạn tạo giấc ngủ

sâu và thoải mái cho học

viên.

• Phòng được chuẩn bị

Coffee pot and Coffee

table Set.

• CPI còn trang bị đèn ngủ

và máy sấy tóc trong

phòng để đảm bảo sự tiện

nghi cho học viên .
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Double Room

• Phòng đôi với không gian

rộng rãi, thoải mái như

phòng nghỉ dưỡng cao cấp

tạo không gian thư giãn

cho học viên.

• Bố trí giường ngủ với lớp

nệm dày như khách sạn.

• Phòng được dán giấy lụa

cao cấp và rèm che bằng

gỗ cho cảm giác gần gũi

với thiên nhiên.

• Tủ quần áo và mini bar

được thiết kế sang trọng.

Triple Room

• Phòng với không gian sống

rộng rãi và môi trường

thoải mái như khu nghỉ

dưỡng cao cấp.

• Bố trí phòng với 03 giường

ngủ đơn cùng lớp nệm dày

và bộ drap trải giường

sang trọng như khách sạn

• Tủ quần áo và mini bar

được giúp phòng trở nên

gọn gàng và sang trọng.

Quad Room

• Phòng bốn với thiết kế

giường tầng cùng không

gian sống rộng rãi như

khu nghỉ dưỡng cao cấp.

• Lớp nệm dày cao cấp cùng

bộ drap trải giường giúp

tạo giấc ngủ sâu và thoải

mái.

• Phòng được dán giấy lụa

cao cấp và rèm che bằng

gỗ cho cảm giác gần gũi

với thiên nhiên.

• Tủ quần áo và mini bar

được thiết kế sang trọng.



Superior Single Room

• Đảm bảo sự thoải mái tốt

nhất và không gian riêng tư.

Loại phòng này tạo cho bạn

sự thoải mái và cảm giác

sang trọng theo phong cách

phương Tây.

• Với giường ngủ Queen size

và lớp nệm dày giúp bạn có

giấc ngủ sâu và sự thoải mái

như ở khách sạn cao cấp.

• Phòng được trang bị Coffee

pot và Coffee table Set tạo sự

tiện nghi cho căn phòng.

• Đảm bảo sự tiện lợi bằng

cách trang bị máy sấy tóc và

đền ngủ.

Superior Double Room

(A/B Type)

• Phòng ngủ tiện nghi với

không gian rộng rãi, luôn

được sắp xếp, dọn dẹp gọn

gàng, sạch sẽ.

• Giường ngủ được trang bị

lớp nệm dày như ở khách sạn

giúp giấc ngủ sâu hơn.

• Trang bị Coffee pot và Coffee

table Set tạo sự tiện nghi cho

căn phòng.

• Đảm bảo sự tiện lợi bằng

cách trang bị máy sấy tóc và

đền ngủ.

Superior Triple Room

• Không gian rộng rãi cùng

bố trí một cách khoa học

giúp học viên thoải mái

nghỉ ngơi.

• Giường ngủ với lớp đệm

dày và bộ drap giường

như phòng khách sạn để

học viên có giấc ngủ sâu.

• Vật liệu trong phòng được

làm từ gỗ, giấy lụa dán

tường cao cấp và rèm che

cửa sổ bằng gỗ cho cảm

giác gần gũi với thiên

nhiên.

• Tủ đồ và mini bar giúp

căn phòng thêm sang

trọng và gọn gàng.

Superior Quad Room

(Family Room)

• Với không gian rộng rãi

cùng bố trí một cách khoa

học giúp học viên cảm

thấy thoải mái.

• Giường ngủ với lớp nệm

dày và bộ drap giường

như phòng khách sạn để

học viên có giấc ngủ sâu.

• Vật liệu trong phòng được

làm từ gỗ, giấy dán tường

cao cấp cho cảm giác gần

gũi với thiên nhiên.

• Tủ đồ và mini bar giúp

căm phòng thêm gọn gàng.
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Superior Room

(for 6 ~8)

• Một không gian sống

thực tế như một căn hộ

cao cấp cùng với các tiện

nghi bên trong căn

phòng (tủ lạnh, sofa,

bàn, v.v).

• Phòng khách lớn thoải

mái cùng với không gian

tập yoga.

• Vật liệu được làm từ gỗ,

giấy dán tường với gam

màu nâu tạo cảm giáo

ấm áp và gần gũi.

• Loại phòng này chỉ

giành riêng cho nữ.

CPI – Phòng ký túc khu B

CPI - Phòng ký túc khu B
Ký túc khu B là khu ký túc sang trọng với cơ sở vật chất và

cách bố trí tốt nhất được đánh giá theo tiêu chuẩn khách sạn

Châu Âu. Tường được dán giấy lụa loại cao cấp, tranh treo

tường, nội thất với gam màu trắng nhẹ nhàng tạo sự sang trọng

cho căn phòng. Lầu 1 là khu phòng Gym với các dụng cụ thể

thao như bóng bàn, máy chạy bộ, xe đạp....



Café

Không gian trong cửa hàng tiện ích là sự

kết hợp của đồ gỗ cao cấp, nội thất đơn

giản và ánh sáng, âm nhạc du dương tạo

một không gian ấm cúng và sang trọng

cho việc thư giãn, học tập nhẹ nhàng của

học viên.

(Wi-fi Zone 3)

GYM
Phòng GYM được trang bị các máy

chạy bộ, xe đạp, máy gập bụng

phục vụ nhu cầu thể dục thể thao

của học viên.

Swimming Pool

Hồ bơi có chiều dài 50m với tổng diện tích

840m2. Hồ được chia ra làm các khu vực khác

nhau như hồ lặn, hồ cho người lớn, hồ cho trẻ

em. Hồ bơi luôn có người túc trực để đảm bảo

an toàn.

Rest Area

Xung quanh khu vực hồ

bơi, cafe, khu phòng

học... Luôn có các dãy

bàn, ghế để học viên nghỉ

ngơi, thư giãn.

Cebu Pelis Institute Convenience
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Cebu

Pelis

Institute

Tôi muốn

Trở lại

Nơi đây...
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Shopping Mall – Ayala 
Đây là trung tâm mua sắm tốt nhất đại diện cho Cebu. Trung tâm

mua sắm với công viên nhỏ bên trong và các dãy nhà hàng tạo nên

một không gian văn hóa đa dạng. Khu vực sân thượng hướng tới

không gian mở ngoài trời với sự đa dạng về phong cách và quy

mô của các nhà hàng, quán cà phê như Gerry’s Grill, Casa Verda,

Hukad.

Bạn có thể dễ dàng mua được những món đồ yêu thích của các

thương hiệu lớn nổi tiếng tại Ayala với giá cả không quá cao so

với ở Việt Nam. Bên cạnh đó, mọi nhu yếu phẩm, vật dụng cần

thiết cũng như các loại trái cây nhiệt đới bạn đều có thể tìm thấy

tại Metro Supermarket bên trong Ayala mall.

Shopping Mall - SM

SM là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Cebu. Khác với

Ayala, SM liên kết nhiều thương hiệu nổi tiếng thay vì

dãy nhà hàng, quán cà phê phức hợp bên ngoài. Tuy

nhiên, bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều nhà hàng nổi tiếng

bên trong SM mall. Đặc biệt là khu cửa hàng miễn thuế,

các cửa hàng lưu niệm, siêu thị, khu vui chơi giải trí như

rạp chiếu phim IMAX, khu chơi Bowling...

Shopping Mall khác
Nằm ở Lahug, JY square là trung tâm mua sắm không quá lớn nhưng bạn có thể

tìm được nhiều mặt hàng tiêu dùng tại đây. Hơn nữa để đến JY, bạn chỉ mất 5

phút đi xe từ CPI nên rất thuận tiện.

Trung tâm mua sắm Gaisano Country Mall ở Banilad, bao gồm: siêu thị, nhà

hàng, rạp chiếu phim, Bowling ... Điều đặc biệt là giá cả tại trung tâm này rất

phải chăng.

Park mall, Time square là công viên, trung tâm mua sắm phù hợp với những

người trẻ tuổi. Bạn có thể thưởng thức món ăn trong các nhà hàng, uống cà phê

hay hát karaoke hoặc tận hưởng massage tại cùng một địa điểm.
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Restaurant
CPI nằm gần khu phức hợp các nhà hàng, khách sạn,

trung tâm mua sắm IT Park, Ayala và SM mall. Tại đây

bạn dễ dàng tìm thấy các nhà hàng với nhiều món ăn đa

dạng đến từ các đất nước khác nhau. Nếu muốn thưởng

thức các món ăn của người Ý, Mexico như các món

pizza, hamburger thì hãy đến Brique, Pizza Public, Pino

Pizza. Lựa chọn hàng đầu cho các món ăn Trung Quốc

phải kể đến Ching Palace, Ping Qua Qua. Còn AA BBQ,

Golden Cowrie, Chikaan là nơi mà bạn sẽ thưởng thức

món ăn ngon của người Philippines. Tops Way sẽ là lựa

chọn cho những bạn muốn thưởng thức món ăn Hàn

Quốc.
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Cebu Life Các điểm tham quan nổi tiếng!

Bohol

Bohol là địa điểm du lịch vô

cùng nổi tiếng tại Cebu. Chỉ

mất 2 giờ đi tàu là bạn có thể

tới đảo Bohol. Bãi biển ở Bohol

vô cùng đẹp, bạn sẽ được xem

những màn trình diễn tuyệt vời

của những chú cá heo thân

thiện. Du lịch khám phá biển

với môn thể thao lặn biển và

thưởng thức món ăn hải sản

hấp dẫn. Một điều không thể bỏ

qua khi tới Bohol là đồi

Chocolate và vui đùa cùng

những chú khỉ Tarsier.

Boracay hay còn gọi là «giai nhân»

quyến rũ từ Philippines. Đây là hòn

đảo nhỏ thuộc tỉnh Aklan cách thủ

đô Manila 315 km về phía nam.

Boracay có 2 mặt với bờ biển dài,

cùng các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng

khách sạn nổi tiếng.

Với làn nước trong xanh, bạn hoàn

toàn có thể xem được những rạn

san hô nhiều màu sắc cùng những

đàn cá tung tăng bơi lội.

Bạn cũng có thẻ ngắm những chú

cá mập Thresher Shark nữa.

Camotes

Moal Boal

Enjoy Cebu Địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cebu!

City Tour – Colon. Lahug

Hầu hết các địa điểm du lịch chính của Cebu đều là

các di tích và các nhà thờ từ thời đại Tây Ban Nha.

Các địa điểm này tập trung hầu hết ở các trung tâm

của bờ biển phía Nam và khu chính trị thành phố

Cebu.

Điểm dừng đầu tiên là Magellan’s Cross – biểu

tượng cho sự xuất hiện đầu tiên của Công giáo →

Thánh đường Del Sto Nino → Case Corordo. Ngoài

ra còn nhiều địa điểm thu hút khách du lịch như

các ngôi đền của người Trung Quốc, Nhật Bản để

bạn khám phá.

Malapascua
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Xuất nhập cảnh

CPI
Cebu Pelis Institute

CPI
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CPI – Các quy định đối với học viên

Trách nhiệm của CPI đối với học viên.

1. CPI có những quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ giữa CPI và học viên. Quyền hạn và trách nhiệm này sẽ có hiệu lực sau khi ký kết và

học viên cần tuân thủ theo đúng những quy định đã được đưa ra.

2. CPI có trách nhiệm duy trì nghĩa vụ và đảm bảo an toàn cho học viên trong thời gian của khóa học.

3. Học viên tự chịu trách nhiệm về bản thân trước khi bắt đầu khóa học và sau khi kết thúc khóa học tại CPI.

4. Với những yếu tố bất lợi như thảm họa thiên nhiên, xung đột sắc tộc hay những yếu tố bất khả kháng khác, CPI có trách nhiệm đảm bảo đủ

thời lượng học theo chương trình đã đưa ra.

5. CPI sẽ không có trách nhiệm với những tổn thất của học viên khi học viên đi du lịch, ở qua đêm bên ngoài.
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