GENIUS – HỌC VIỆN TIẾNG ANH CHUYÊN NGHIỆP
HÀNG ĐẦU TẠI CEBU, PHILIPPINES
Học viện Anh ngữ Genius (Cebu, Philippines) được biết đến là một trong những
trường Anh ngữ uy tín với chất lượng giáo dục hàng đầu tại Cebu và Philippines.
Trường tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng EGI sang trọng với cơ sở vật chất hiện đại cùng
bờ biển xinh đẹp tại thành phố Cebu- Nữ hoàng miền Nam của Philippines.

Tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng EGI sang trọng, Genius đem đến cho học viên
cơ hội học tập trong môi trường hiện đại bậc nhất
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Sứ mệnh đem đến môi trường học tập tiếng Anh chuyên nghiệp, Học viện Anh ngữ
Genius (Cebu, Philippines) đã thu hút được số lượng lớn các học viên đến từ hơn 30
quốc gia khác nhau: Nga, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Nhật
Bản, Ả rập, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Mông Cổ, Myanmar, Thailand,
… hoàn thiện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh và hiện thực hóa giấc mơ học tập, nghề
nghiệp toàn cầu.
Với những thành tựu đáng tự hào đã gặt hái được trong suốt khoảng thời gian
qua, Genius vinh dự nhận được nhiều giải thưởng uy tín của các Tổ chức giáo dục
uy tín trong và ngoài nước: Học viện Anh ngữ chuyên nghiệp số 1 ở Cebu (No. 1
English Proficiency Academy in Cebu), Học viện Anh ngữ tốt nhất Philippines (Best
English Proficiency Academy in the Philippines), Giải thưởng quốc gia cho những đóng
góp quan trọng vào việc phát triển đất nước (Country’s Pride (Outstanding Educator
and Entrepreneur)), các giải thưởng khác do người tiêu dùng bình chọn như: People's
Choice Excellence Awardee 2015, People’s Choice Entertainment Awardee 2015…

Genius thu hút học viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau thông qua
chất lượng giáo dục hàng đầu
Tại Học viện Anh ngữ Genius, chương trình giảng dạy được thiết kế riêng biệt, phù
hợp với trình độ thực tế và mục tiêu cuối cùng của từng học viên (Tiếng Anh giao tiếp,
Thương mại hay TOEIC, TOEFL, IELTS). Với lộ trình học tập tương xứng, phương
pháp giảng dạy hiện đại sẽ giúp học viên cải thiện các kỹ năng sử dụng Tiếng Anh sau
khoảng thời gian ngắn học tập, rèn luyện tại trường.
Chương trình học:
- Phát âm: Yếu tố quan trọng bậc nhất trong giao tiếp, là chìa khóa để nghe hiểu người
khác và nói người khác nghe hiểu được mình. Tại Genius lớp phát âm là lớp 1:1 chứ
không phải lớp nhóm như đa phần các trường khác. Trong lớp học 1:1 này, giáo viên
sẽ dạy rất kĩ cách đặt môi, răng, lưỡi, cách lấy hơi để phát âm từng âm trong tiếng anh
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theo giọng Mỹ và luôn luôn tập trung giúp học viên nhận ra lỗi sai phát âm hoặc chưa
được chuẩn, hoặc do nhiễm âm sai từ tiếng Việt của học viên rồi từ đó chỉnh sửa và
giúp đỡ học viên phát âm đúng từng âm, từng từ rồi đến ngữ âm, ngữ điệu. Toàn
trường dạy phát âm theo 2 giáo trình thống nhất. Đây là lớp học rất tuyệt vời và đáng
giá, nhất là cho sv VN khi học tại Genius.
- Nghe: Lớp nghe là lớp 1:1. Bên cạnh đó kĩ năng nghe còn được rèn qua 2 lớp nhóm
với GV bản ngữ (Mĩ, Canada, Úc) và trong quá trình giao tiếp với giáo viên học viên
khác với đa dạng accent (luôn có ít nhất 10 accent tại Genius). Vì nghe là kĩ năng cần
nhiều thời gian nhất nên học viên có thể chọn học lớp này hoặc tập trung vào các lớp
khác đã bao gồm cả kĩ năng nghe.
- Nói: Bao gồm lớp 1:1 và 2 lớp nhóm. Được rèn luyện kĩ năng tranh luận, thảo luận,
thuyết trình trong 2 lớp nhóm. Trong lớp học 1:1, học viên được học các mẫu câu diễn
đạt diễn đạt mới trên lớp từ thầy cô giáo và có thể áp dụng thực hành ngay lập tức.
Hơn nữa, học viên còn học được từ lần nhau các mẫu câu hay, từ vựng mới, cách diễn
đạt đơn giản dễ hiểu trong quá trình nói chuyện trao đổi với nhau trong và ngoài lớp
học. Đặc biệt do khác quốc tịch, khác văn hóa nên đây là 1 chủ đề được các học viên
thảo luận trong phòng, ngoài lớp học rất rôm rả (tất nhiên là phải bằng tiếng Anh).
- Đọc: Là lớp 1:1. Bài tập về nhà luật bất thành văn luôn là học viên phải chuẩn bị trước
các chủ đề trong giáo trình cho bài sau, tóm tắt cả đoạn văn và liệt kê ra và gạch chân
các lối diễn đạt mới, tra từ mới trước khi đến lớp. Điều này rèn luyện thói quen và phản
xạ đọc nhanh hơn cho học viên hằng ngày. Ngoài ra trường cung cấp tạp chí, truyện
bằng tiếng anh tại thư viện để học viên tự học.
- Viết: Là lớp 1:1. Tùy thuộc vào yêu cầu của mình, giáo viên sẽ chỉnh sửa các lỗi ngữ
pháp, cách diễn đạt bổ sung từ vựng cho học viên.
Đội ngũ giáo viên được tuyển chọn theo một quy trình khắt khe, đảm bảo các tiêu
chí giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế và sẵn sàng đồng hành cùng học viên
trong hành trình chinh phục tiếng Anh. Giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, khơi tạo động
lực và truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu nơi học viên. Genius là một trong những
học viện Anh ngữ tại Cebu nói riêng và Philippines nói chung luôn song hành đội ngũ
giáo viên Philippines và giáo viên bản ngữ đến từ nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh là
ngôn ngữ chính như: Mỹ, Anh, Úc, Canada…
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Giáo trình riêng biệt, phương pháp hiện đại, giáo viên tận tâm, môi trường đa văn hoá...
là những điểm nhấn dễ dàng tìm thấy tại Genius
Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo đem đến môi trường học tập lý tưởng cho học viên,
Genius cũng chú trọng đầu tư và cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại phục vụ tối đa nhu
cầu học tập, sinh hoạt và giải trí của học viên. Hệ thống phòng học, phòng ở và các
phòng chức năng khác như: Phòng gym, phòng thể thao, khu vực thư giãn, khu vực tự
học…đều được thiết kế ấn tượng, trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết.

Cơ sở vật chất hiện đại sẽ đem đến môi trường học tập lý tưởng cho Học viên
Khác biệt của Genius
- ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHẤT LƯỢNG: chỉ tuyển giáo viên trên 25 tuổi, yêu cầu có ít
nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, training hàng tháng, test hàng quý. Hiện
học viện có 4 giáo viên bản ngữ: 2 người Mỹ, 1 người Úc, 1 người Canada.
- Chương trình và tài liệu cập nhật thường xuyên.
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- CƠ SỞ VẬT CHẤT thuộc loại tiện nghi, hiện đại trong các trường anh ngữ ở
Philippines
- MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HOÁ NHẤT trong các trường anh ngữ ở Philippines:
Chủ đầu tư của Genius là người Nga, với chiến lược hướng đến thị trường Nga,
châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông, Nhật Bản, Việt Nam, ... đến nay có 30 quốc gia khác
nhau có học viên đã và đang học tại Genius. Ở thời điểm hiện tại (02/2018), có học viên
đến từ 14 quốc khác nhau đang học tập ở Genius: châu Âu có Pháp, Nga, Tây Ban
Nha, Nam Mỹ có Brazil, Argentina, châu Phi có Ai Cập, châu Á có Ả rập Xê-út, Qatar,
Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Bên cạnh học tập, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động định kì để tạo
môi trường giao lưu văn hoá và thực hành tiếng Anh cho các học viên, như: Welcome
Party (thứ 2), Zumba và Yoga (thứ 3, thứ 5), thứ 4 thường là Sport Day (bóng đá/bóng
chuyền/bóng bàn/bida/dance contest/karaoke/olymic English), hoặc Ngày hội truyền
thống các nước, thứ 6: Graduation Party, thứ 7: Du lịch, dã ngoại (Island
Hopping/Oslob,Kawasan/Bohol/Orlango/Nalusuan/Camotes,…). Học viên của học viện
sử dụng phòng gym, bóng bán, bida tuỳ thích và sử dụng 3 bể bơi trong khuôn viên
khách sạn IGI.
Có thể nói môi trường đa quốc tịch và đội ngũ GV chất lượng, là hai điểm khác
biệt nhất của Genius so với các trường khác ở Philippines.
Lựa chọn Học viện Anh ngữ Genius (Cebu) khi quyết định du học tiếng Anh tại
Philippines, bạn sẽ đến với môi trường học tập chuyên nghiệp và lý tưởng, giúp bạn
dễ dàng chinh phục ngôn ngữ quốc tế thông dụng với chi phí tiết kiệm và thời gian học
tập ngắn nhất. Đây sẽ là bước đệm vững chắc để các học viên đáp ứng điều kiện tiếng
Anh khi du học các bậc học (đại học hay thạc sĩ) ở nước ngoài cũng như mở ra cơ hội
nghề nghiệp toàn cầu trong tương lai.

Sẵn sàng chinh phục giấc mơ du học hoặc cơ hội nghề nghiệp quốc tế rộng mở
từ những nền tảng được trang bị tại Học viện Anh ngữ Genius (Cebu, Philippines)
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Tên trường
Địa chỉ

GENIUS ENGLISH PROFICIENCY ACADEMY
EGI Hotel Bldg.
1, Looc, Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu Philippines 6015.

Năm thành lập

2013

Quy mô

150 học viên
Genius danh dự nhận được các giải thưởng uy tín trong và
ngoài nước:
- No. 1 English Proficiency Academy in Cebu,
- Best English Proficiency Academy in the Philippines,
- Country’s Pride (Outstanding Educator and Entrepreneu)
- People's Choice Excellence Awardee 2015,
- People’s Choice Entertainment Awardee 2015…

Giải thưởng

Công nhận

Khóa học

Giáo viên

Học viên

Cơ sở vật chất

Ký túc xá

Genius được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài
nước:
- Cơ quan Giáo dục và Phát triển kỹ năng Philippines (TESDA)
- Uỷ Ban giao dịch và chứng khoán (SEC)
- Ủy quyền của Cục quản lý nhập cảnh Philippines (BI)
Đa dạng các chương trịnh đào tạo để học viên lựa chọn phù
hợp với mục tiêu, nguyện vọng của bản thân:
- Tiếng Anh giao tiếp
- Tiếng Anh thương mại
- TOEIC, TOEFL, IELTS
- Các khóa học đặc biệt khác…
- Chương trình liên thông Đại học
Giáo viên bản ngữ: Mỹ, Anh, Úc, Canada…
Giáo viên Filipinos
Học viên đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau trên thế giới: Nga,
Tây Ban Nha, Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản,
Ả rập, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Mông Cổ,
Myanmar, …
Tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng cao cấp EGI, Genius tự hào là
một trong những đơn vị giáo dục sở hữu hệ thống cơ sở vật
chất hiện đại bậc nhất Cebu (Philippines):
- Phòng học 1: 1
- Phòng học nhóm
- Khu vực tự học
- Khu vực giải trí: Bida, bóng bàn, xem phim, …
- Phòng GYM
- Quầy bar
- Hồ bơi, vườn chim, bãi biển…
- Phòng đơn, phòng đôi và phòng 3 người (Theo tiêu chuẩn
khách sạn, có ban công)
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Dịch vụ hỗ trợ
(Miễn phí)

- Mỗi phòng đều có ban công và được trang bị đầy đủ các vật
dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt của các bạn học viên:
máy điều hoà, tủ lạnh, két sắt, bàn, ghế, giường, chăn, nệm,
gối, tủ đồ, bình nóng-lạnh, bồn tắm, labo, không gian bếp để
học viên có thể nấu nướng (nếu thích), …
- Xe đưa đón sân bay
- Dịch vụ giặt giũ, dọn phòng 2 lần/tuần
- Hỗ trợ hoàn thiện các giấy tờ pháp lý: SSP, Visa…
- Tư vấn thông tin du lịch
- Wifi tốc độ cao 24/24
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