
Youngster English Immersion Program (YEIP) là chương 
trình Tiếng Anh quốc tế mùa hè dành cho thanh thiếu niên 
từ 8-15 tuổi. Chương trình chú trọng vào việc các em khơi 
dạy niềm đam mê học Tiếng Anh của các con, rèn luyện và 
hướng dẫn cách học tiếng Anh nghiêm túc, hiệu quả đồng 
thời giúp các em phát triển kỹ năng sống thiết yếu ở giai 
đoạn trưởng thành trong môi trường đa quốc tịch giúp trẻ 
phát triển toàn diện.  
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Tại sao CEBU, PHILIPPINES? 

• Thành phố an toàn & hiện đại  
• Trung tâm tiếng Anh của Châu Á 

• Thiên đường du lịch biển đảo 
• Nền văn hóa đa dạng  



Tại sao PHILINTER? 

TRƯỜNG ANH NGỮ 
 TỐT NHẤT TẠI PHILIPPINES 

TRƯỜNG ANH NGỮ 
 TỐT NHẤT TẠI PHILIPPINES 

PHILINTER tự hào được lựa chọn cho giải 
thường “Best English Education Learning 
Center” Trung tâm giảng dạy Tiếng Anh tốt 
nhất do Golden Global Annual Award bình 
chọn liện tiếp 3 năm 2015, 2016, 2017. 
 

VỊ TRÍ THUẬN LỢI NHẤT CEBU VỊ TRÍ THUẬN LỢI NHẤT CEBU 

Philinter tọa lạc tại trung tâm thành phố 

Lapu-Lapu, được xem là điểm du lịch cuốn 

hút hàng đầu của Cebu, Philippines. chỉ cách 

sân bay quốc tế 10 phút, đây cũng là một 

trong nhưng thành phố an toàn, tiện nghi và 

thuận tiện nhất Cebu,  

 



DỊCH VỤ CHĂM SÓC  
HỌC VIÊN TẬN TÂM 
DỊCH VỤ CHĂM SÓC  
HỌC VIÊN TẬN TÂM 

CÂN BẰNG 
 TỈ LỆ QUỐC TỊCH 

CÂN BẰNG 
 TỈ LỆ QUỐC TỊCH 

Với tỷ lệ cân bằng quốc tịch chuẩn mực “ 

The Quota System” luôn được duy trì ở 

mức tối ưu nhằm tạo ra một môi trường 

học tập Tiếng Anh tốt nhất cho học viên 

tại trường. 

 

Chúng tôi có đội ngũ bảo vệ và nhân 
viên quốc tế luôn thường trực 24/7 cho 
các trường hợp khẩn cấp. 
Chúng tôi cũng có đội ngũ tư vấn học 
thuật và chuyên môn để giúp học viên 
định hướng, theo sát và điều chỉnh 
phương pháp học tập hiệu quả nhất, 
đảm bảo cho sự tiến bộ của học viên 
trong từng giai đoạn. 
 

Tại sao PHILINTER? 



 Youngster English Immersion Program (YEIP) 

• Đơn vị tổ chức Trường Anh ngữ Philinter, Cebu, Philippines  

• Độ tuổi 7~ 15 tuổi 

• Thời gian 4 tuần: 03/06 - 30/06/2018 

•  Học phí  

2100 USD 

Bao gồm; 
 

Học phí, Phòng và bữa ăn, Sách, Hoạt động, SSP (Giấy phép học tập đặc biệt), Phí đăng 

kí, Phí đưa đóng, Chi phí địa phương 

Không bao gồm; 
 

Vé máy bay, WEG, Tiền tiêu vặt, Phí công chứng giấy tờ, Bảo hiểm du lịch, Phí nhập 

cảnh tại Manila $75. 

• Phòng Kí túc xá bên trong trường –  Phòng 4 

• Lịch bay Học viên phải mua vé máy bay theo lịch trình nhà trường đã định sẵn 

Thông tin chung 



Được chứng nhận bởi cơ quan 

Giáo dục và phát triển kỹ năng 

TESDA, thuộc bộ giáo dục  

Philippines  

7 Lớp một ngày  

Tổng cộng  350 phút học  

Các lớp cá nhân hóa 

Các lớp học được thiết 

kế theo trình độ riêng 

của từng học viên 

 

Đội ngũ nhân viên 

chuyên nghiệp thường 

trực 24 giờ 

Ở cùng học viên đến từ 

nhiều nước và nhiều độ 

tuổi khác nhau 

Trải nghiệm văn hóa 

của Philippines 

Video call or Voice call 

một tuần 1 lần 

1 Lớp với giáo viên 

Bản ngữ trong ngày 

Tư vấn chương trình 

và lộ trình học thứ 7 

hàng tuần 

Các hoạt động vui 

nhộn và chương trình 

học ứng dụng. 

(Trong & ngoài trường) 

Premium Class 

Thuyết trình & và các kỹ 

năng trình bày bằng 

Tiếng Anh ở trình độ cao 

Kiểm tra , thi và đánh 

giá kết quả hàng ngày  

350 

Điểm nổi bật của chương trình 



Nói Tiếng Anh 
thành thạo

o Speaking Juice 
o Speaking Tutor 
o English time 

Từ cơ bản đến nâng 
cao

o Reading Advantage 
o Reading Explorer 
o Bricks Reading  

Phương pháp nghe 
hiệu quả

o I can Listen to English! 
o Listening Juice 
o Listening Success 

Chỉnh sửa lỗi phát  

o Grammar in Action 
o Grammar Juice 
o Grammar Basic 

Speaking & Listening Speaking & Listening 

Reading & Writing Reading & Writing 

Pronunciation & Speeching Pronunciation & Speeching 

Grammar Grammar 

Giáo viên đưa ra các câu hỏi hướng dẫn cho trẻ theo từng chủ đề để luyện tập nói và nghe. Tiếp 

đó giáo viên sẽ hỏi thêm sâu hơn mà thông qua việc trả lời các trẻ sẽ hiểu kỹ hơn về vấn đề 

Các trẻ được yêu cầu đọc các bài báo trên lớp và làm bài tập về nhà. Sau đó các trẻ sẽ thảo luận nhóm trên 

lớp với giáo viên. Các trẻ cũng được yêu cầu viết lên ý kiến của mình sau khi đọc các bài báo được giao. 

. 
Các trẻ học phát âm bằng cách lặp lài từ/câu từ giáo viên. Các trẻ cũng được giáo viên giao cho các 

chủ đề để luyện tập bài diễn thuyết của mình sau tuần đầu tiên 

Giáo viên dạy các bài học ngữ pháp để giúp các trẻ nói Tiếng Anh chuẩn và chính xác. Các trẻ được 

yêu cầu đọc và trả lời các câu hỏi về ngữ pháp. 

Thành công trong chương trình giảng dạy ngôn ngữ 

Phương pháp giảng dạy 



• Tham gia tình nguyện và thăm các trường học địa phương 

• Đội ngũ hỗ trợ  (10 nhân viên quốc tế luôn thường trực 24h) 

• Luôn sẵn sàng hỗ trợ trong những trường hợp khẩn cấp 

• Kiểm tra báo cáo hàng ngày lịch trình của các con 

• Kiểm tra và đánh giá ngay kết quả học tập của các con 

• 7 lớp : Tổng cộng 350 phút trên lớp/ 4 lớp 1 thầy 1 trò 

• Lớp với giáo viên người Mỹ 

• Hoạt động ngoại khóa hứng thú (Trong nhà & Ngoài trời) 

• Trải nghiệm văn hóa đa dạng của người bản địa Filippines 

• Quản lý an toàn và chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày 

Chương trình Anh văn thiếu nhi 7 lớp 1 ngày ( 45 phút/lớp)   

4 lớp 1 thầy 1 trò+ 3 lớp nhóm nhỏ + Các hoạt động thú  vị + lớp học sáng thứ 7 + kiểm tra và phụ đạo thêm ( khi cần thiết) 

1:1 Class 1 class Reading & Vocabulary 

1:1 Class 1 class Grammar 

1:1 Class 1 class Speaking & Pronunciation 

1:1 Class 1 class Writing 

SGC 1 class Vocabulary & Discussion 

SGC 1 class Listening& Dictation 

SGC 1 class Premium class 

SAT Class 3 classes Exciting activities with Academic Purpose and Consultation 

Chi tiết chương trình 



CEFR Levels Common Classification Philinter Education Center TOEIC IELTS 

Proficient User 

C2 Proficiency 601 (Advanced) N/A 8.5-9.0 

C1 Advanced 
501+ (Upper Intermediate Plus) 

490-495(listening) 

455-495(reading) 
7.0-8.0 

501 (Upper Intermediate) 

Independent 

User 

B2 Upper-Intermediate 
401+ (Intermediate Plus)5 

400-485(listening) 

385-450(reading) 
5.5-6.5 

401 (Intermediate Plus) 

B1 Intermediate 
301+ (Pre-Intermediate Plus) 

275-395(listening) 

275-380(reading) 
4.0-5.0 

301 (Pre-Intermediate) 

Basic User 

A2 Elementary 
201+ (Elementary Plus) 

110-270(listening) 

115-270(reading) 
3.0 

201 (Elementary) 

A1 Beginner 
101+ (Beginner Plus) 60-105(listening) 

60-110(reading) 
2.0 

101 (Beginner) 

A0 Absolute Beginner 100 (Non-Speaker) N/A <2.0 

Trình độ tại Philinter được phân cấp theo khung chuẩn CEFR là Hệ thống chuẩn Châu Â u đo lường về khả năng sử 

dụng thành thạo Tiếng Anh, các bằng cấp quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL cũng được chiếu theo khung chuẩn này. 
  
  

Kiểm tra đánh giá 

hàng tuần 
 Khi kết thúc 1 tuần, các con sẽ làm bài kiểm tra theo trình độ của mình. Điểm của các con 

được ghi nhận và đánh giá theo tiến trình tất cả các môn học từ bài kiểm tra tình độ đầu vào và 

sau từng tuần. 

Hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh      



Thời gian 

biểu 
Thứ hai ~ Thứ sáu  Thứ bảy 

Chủ nhật 

 

07:00~08:00 Ăn sáng 

08:00~08:45 Lớp 1           1:1 - Đọc và Từ vựng 

08:50~09:35 Lớp 2          1:1 – Ngữ pháp 

Lớp Thứ bảy; 

 Hoạt động ngoài trời; 

Hoạt động tình nguyện; 

 Gọi điện, video call cho 

gia đình. 

 

Island Hopping; 

Shopping Mall; 

International Resort Visit; 

City Tour. 

 

09:40~10:25 Lớp 3           1:1 – Nói 

10:30~11:15 Lớp 4          1:1 – Viết 

11:20~12:00 Lớp 5                Tự học 

12:00~13:45 Ăn trưa 

13:50~14:35 Lớp 6 Nhóm nhỏ - Phát âm (BAT) 

14:40~15:25 Lớp 7 Nhóm nhỏ - Từ vựng và thảo luận  

15:30~16:15 Lớp 8 Nhóm nhỏ - Nghe  

16:20~17:00 Lớp 9                 Tự học 

17:30~18:10 Ăn tối 

  18:30~22:00 
Một số hoạt động + Thời gian tự do (làm bài tập, tự 

học,…(Có quản lí) 

  22:00~ Chuẩn bị đi ngủ Chuẩn bị đi ngủ Chuẩn bị ngủ 

Thời gian biểu hằng ngày    



Chủ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

6/1 6/2 

6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 

Tuần 1 

 
Đến Cebu 

Kiểm tra  

Hướng dẫn 

nội quy 

Lớp học Lớp học Lớp học 

Lớp học 

Chương trình học 

ứng dụng 

Lớp học ĐB sáng 

thứ 7 

Thăm quan TTTM 

SM city 

6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 

Tuần 2 Du lịch biển đảo Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học 

Lớp học 

Chương trình học 

ứng dụng 

Lớp học ĐB sáng 

T7 

Chương trình tình 

nguyện 

 

6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23 

Tuần 3 
Thăm quan 

TTTM Ayala 
Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học 

Lớp học  

Chương trình học 

ứng dụng 

Lớp học ĐB sáng 

T7 

Thăm quan TTTM 

SM Seaside 

6/24 6/25 6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 

Tuần 4 
Du lịch tại các 

resort cao cấp 
Lớp học Lớp học Lớp học Lớp học 

• Bài Kiểm tra quá 

trình 

• Lễ tốt nghiệp 

• Tiệc chia tay 

Về Việt Nam từ 

sân bay Cebu 

* Thời  khóa biểu có thể thay đổi tùy theo tình huống. 

Lịch trình 



  Kí túc xá tại trường Philinter 

PHILINTER EDUCATION CENTER được thành 

lập tháng 6 năm 2003 cung cấp chương trình 

giảng dạy Tiếng Anh tối ưu dành cho học viên 

đến từ những nước không nói Tiếng Anh. Trường 

tọa lạc tại thành phố xinh đẹp Lapu- Lapu là 

thành phố du lịch và giàu truyền thống lịch sử 

nhất tại Cebu, Philippines.  
 

 

Philinter luôn nỗ lực trong việc cải tiến, nghiên 

cứu, định hướng nghề nghiệp và cung cấp 

chương trình giảng dạy Tiếng Anh chuyên nghiệp 

giúp học viên hòa nhập với xu hướng toàn cầu.. 

▲ Hồ bơi ngoài trời 

Hồ bơi an toàn, sạch sẽ và được 

kiểm tra an ninh 24/7.  

▲ Phòng ăn 

Các bữa ăn phong phú và giàu dinh 

dưỡng được nấu và phục vụ bởi đội ngũ 

nhân viên nhà bếp 3 bữa một ngày.  

 Cơ sở vật chất 

▲ Cafeteria  

Quán café phục vụ sinh tố, đồ ăn vặt, 

món ăn nhẹ và dụng cụ học tập. 

Cơ sở vật chất    



Cơ sở vật chất  



Chương trình “Youngster English Immersion” được thiết kế để phát triển khả năng giao tiếp Tiếng Anh cho học 

viên. Chúng tôi cung cấp cả giáo viên, chương trình học và các hoạt động thể chất trong một môi trường học tập 

quốc tế giúp trẻ thực hành khả năng sử dụng Tiếng Anh không chỉ trong lớp học mà còn cả những hoạt động 

ngoại khóa bổ ích, giúp trẻ phát triển toàn diện 

. 

Chương trình học ứng dụng 



Các bé được dẫn đi mua sắm và dạo quanh trung tâm mua sắm 

với giáo viên. Tuy nhiên, đó không chỉ là mua sắm thông thường. 

Mỗi nhóm sẽ nhận được một nhiệm vụ với các chủ đề khác nhau 

bằng Tiếng Anh với giáo viên của mình. Chính các hoạt động 

nhóm này sẽ mang lại sự thích thú cho các bé 

Thăm quan tại các trung tâm thương mại hiện đại nhất 

Philppines   

Đảo Cebu Philippines là địa điểm du lịch nổi tiếng với hoạt động 

“Island Hopping Tour”.Bạn được đi bằng thuyền truyền thống của 

người Philippines gọi là bangka, nơi bạn có thể lặn và nhìn thấy rất 

nhiều loại cá và san hô. Bạn cũng được thưởng thức những hải 

sản và tiệc nướng ngoài trời tại đảo. 

Du lịch biển đảo 

Là một trong những khu mua sắm lớn nhất tại Philippines. Có 

rất nhiều gian hàng nơi học viên có thể mua sắm và tham gia 

các trò chơi như bowling, vẽ, v.v… 

Trung tâm thương mại AYALA  

Hoạt động ngoại khóa   



Tour được tổ chức tại khu resort sang trọng nhất tại Cebu. Có rất 

nhiều hoạt động đa dạng ở hồ bơi lớn và các hoạt động đa dạng 

cho. Ngoài một ngày vui chơi tại Resort thì trường cũng dành 

tặng thêm phiếu ăn buffee trưa tại resort với hướng nhìn ra biển. 

Các khu du lịch nổi tiếng 

Các bé sẽ được thăm những di tích lịch sử tại Cebu như Nhà thờ 

cổ Nino, Thánh giá Magellan và Mactan Shrine. Các bé sẽ hiểu 

thêm về đất nước nơi mà mình đang học tập Tiếng Anh. 

Thăm quan thành phố 

Thông tin liên hệ:  

 
School: 
Ceniza St. Mustang, Pusok, Lapu-Lapu City, 
Cebu 6015, Philippines    
Contact No.: 63 0916 744 0277 
Skype: philinter.vietnam 
Email: philinter@hotmail.com 
 

 
Vietnam office (Ms.Helena) 
469 Dien Bien Phu st, Ward 3, Dist 3, HCMC, Vietnam  
Website: http://philinterschool.com 
Contact No.: 84 0931 484 987 
Email: Philinter.vn@gmail.com 

Hoạt động ngoại khóa   

http://philinterschool.com/
mailto:Philinter.vn@gmail.com

