
 
JUNIOR ENGLISH CAMP 

BACOLOD – THE PHILIPPINES 
 



I. Giới Thiệu 

     Xin chào!  

          Trung tâm Anh ngữ E-Room Bacolod, Philippines của chúng tôi đã 

tổ chức Khóa học Hè Anh ngữ từ năm 2005 . Và từ đó đến nay, đã có 

nhiều cải tiến, nâng cao tiếng Anh cho học sinh bậc trung học. 
 

          Khóa học Hè Anh ngữ này là được thiết kế nhằm củng cố nền tảng 

và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thông qua việc học tập chuyên 

sâu trong một môi trường  Anh ngữ, cung cấp nền tảng, nâng cao kỹ 

năng nghe-nói-đọc-viết trong thời gian ngắn thông qua mô hình lớp 

học  1: 1 và giáo trình có chọn lọc. 
 

          Ngoài ra, các lớp học đặc biệt được xây dựng dựa trên các hoạt 

động cuối tuần đa dạng - phong phú - hữu ích và lành mạnh. 
 

          Trung tâm Anh ngữ E-Room hứa hẹn là nơi tốt nhất để nâng cao 

khả năng Anh Ngữ cũng như  môi trường sống an toàn cho học viên.  

         Trân thành cảm ơn !!! 



II. CAMP SUMMARY 

Chương trình 

Thời gian 

Địa điểm 

Độ tuổi 

Khóa học Anh văn mùa hè – Bacolod, Philippines 

03-06-2018 ~ 30-06-2018 ( 4 Tuần) 

E-room, LC 1st campus, Bacolod city, Philippines 

Tuổi : 8 – 16 tuổi 



1. TỔNG HỢP KHÓA HỌC 

Lớp Sparta 

 
Lớp học 1:1 

 

Lớp nhóm 

 

Viết nhật ký bằng tiếng 

 Anh 

 

Viết thư bằng tiếng Anh 

 

Bài hát tiếng Anh và các  

Trò chơi bằng tiếng Anh  

Hoạt động 

 

Tham quan di tích 

Lịch sử 

 

Tham quan khu nghỉ  

dưỡng 

 

Trải nghiệm văn hóa 

 

Tham quan du lịch  

biển 

Các hoạt động  
khác 

Lễ khai giảng 

 

 

Lễ tốt nghiệp 

Lớp học buổi tối 

Bài tập lớp bổ sung 

 

Phương pháp học 

tập 

ĐIỂM  
NỔI BẬT  

CỦA KHÓA HỌC 

Giờ học 1:1 ( 5 giờ), giờ học nhóm (2 giờ), giờ tự học bất buộc (2 giờ).  

Kế hoạch cải thiện Anh văn thì đƣợc quản lý chặt chẽ. 

Ngƣời quản lý sẽ giám sát tất cả các hoạt động của học viên. 

Cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dƣỡng. 

Các hoạt động ngoài trời đƣợc đảm bảo an toàn bởi quản lý và giáo viên . 

Tiết học bƠi chủ nhật 
 



2. MẨU THỜI GIAN BIỂU CỦA MỘT NGÀY 

Times SUBJECT ETC 

07:00 ~ 08:00 Bữa sáng 

08:00 ~ 08:50 1:1 GRAMMAR 

09:00 ~ 09:50 1:1 READING 

10:00 ~ 10:50 1:1 WRITING 

11:00 ~ 11:50 Tự học 

12:00 ~ 13:00 Bữa trưa 

13:00 ~ 13:50 1:4 GROUP 

14:00 ~ 14:50 1:1 CONVERSATION 

15:00 ~ 15:50 1:1 VOCABULARY 

16:00 ~ 16:50 Thời gian ăn nhẹ 

17:00 ~ 17:50 1:4 GROUP 

18:00 ~ 19:00 Bữa tối   

20:00 ~ 22:00 Làm bài tập 

22:30 ~ 07:00 Giờ ngủ 



3. TỔ CHỨC LỚP HỌC 

 Lớp 1:1 
MAN TO MAN 

CLASS 

Lớp học gồm một giáo viên và một học viên cùng nhau thảo luận về các chủ đề  

khác nhau, giúp học viên nâng cao sự tự tin và khả năng  giao tiếp bằng tiếng anh. 

Lớp nhóm 1:4 
GROUP CLASS  

Lớp nhóm là nơicác tranh luận về nhiều vấn đề, với nhiều quan điểm khác nhau,  

nhằm thúc đẩy khả năng nói và tranh luận cho học viên 
 

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho hiệu quả. 
 

Là cơ hội cho các học viên trao đổi văn hóa với nhau. 
 

Khả năng và sự nổi trội của cá nhân sẽ đƣợc quan sát và đánh giá bởi giáo viên. 

Sau giờ học 

Nhà trƣờng thƣờng xuyên kiểm tra các giờ học, trong trƣơng hợp giáo viên phụ trách  

vắng mặt, giáo viên trƣởng sẽ sắp xếp lớp khác cho học viên  
 

Tổ chức các buổi sinh hoạt chung, các hoạt động dã ngoại cho học viên sau các giờ 

học căng thẳng- mệt mỏi. 



Hoạt động 
thể thao  

 Chúng tôi sẽ mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho sinh viên như mục đích chính  
mà khóa học nhắm đến. 

 

 Để củng cố sức khỏe và thể chất sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt 
động thể thao tại trường. 

Hoạt động 
ngoài trời 

 Chúng tôi tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để tham quan các di tích lịch sử  
của Bacolod và các khu nghỉ mát địa phương. 

 

 Đây sẽ là một cơ hội để tương tác với người dân địa phương, kết nối tập thể, và  
để giảm căng thẳng. 

Viết bài  
cảm nhận  

về 1 tác phẩm 
văn học 

 Vào buổi học đầu tiên, học sinh sẽ được yêu cầu chọn 1 tác phẩm văn học tiếng  
Anh, với nội dung phù hợp với trình độ của mình. 

 

 Học viên sẽ có thể đọc cuốn sách trong một khoảng thời gian nhất định và viết  
lại tóm tắt theo cách riêng của mình.  

 

 Chúng tôi tạo điều kiện để nuôi dưỡng và phát triển kỹ năng của học viên. 

4. TỔ CHỨC KHÓA HỌC 



 Sau kỳ kiểm tra kỹ năng tiếng Anh 

đầu vào của học sinh, các bạn sẽ 

được học chương trình phù hợp với 

trình độ của mình. 

 

 Sau đó, vào mỗi tháng các bạn phải 

tham gia các kỳ level up test bằng 

các bài kiểm tra viết và nói 

BASIC 

VERY BASIC 

INTERMEDIATE 

PRE- 
INTERMEDIATE 

UPPER-  
BASIC 

Có 5 cấp 

học 

5. SƠ ĐỒ PHÂN BẬC CẤP HỌC 



Different Levels  Description Subject 

Very Basic  
  

 

Là giai đoạn mới hoàn toàn, giúp học sinh hiểu và viết đƣợc những từ, 

câu đơn giản, học đƣợc cách biểu hiện suy nghĩ và làm quen với những 

cấu trúc câu đơn giản.  
 

Conversation 
/ 

Listening 
/ 

Reading 
/ 

Writing 
/ 

Grammar 
/ 

Vocabulary 
/Idiom  

Basic  
 

 

Mở rộng phạm vi sử dụng từ ngữ, đào tạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

các câu cơ bản, giới thiệu các quy tắc cơ bản về ngữ pháp và đặc biệt 

tìm hiểu về chủ ngữ, động từ. 
 

Upper-Basic 

 

Là chƣơng trình dành cho những ngƣời có khả năng nghe hiểu tiếng 
Anh từ sơ cấp trở lên, tập trung tăng cƣờng khả năng nghe thông qua 
việc sử dụng và nghe viết các ngữ pháp, thành ngữ, đồng thời đây cũng 
là giai đoạn bao gồm nhiều chƣơng trình đọc, viết, thảo luận đa dạng 
với các chủ đề thú vị. 
 

Pre-Intermediate  

Làm quen với phƣơng pháp sử dụng các biểu hiện thƣờng dùng, đào 

tạo kỹ năng nói và viết để thể hiện đƣợc suy nghĩ của bản thân, tìm 

hiểu các thành phần của câu, cụm từ, đoạn văn, thì chia động từ, v.v. 
 

Intermediate  

Không những giúp học sinh thành thạo hội thoại thông thƣờng mà còn 
có khả năng sử dụng ngôn ngữ cao cấp, phát triển cách sử dụng từ 
vựng phong phú và thổi hồn cho tiếng Anh thông qua các từ vựng cơ 
bản.  
 

6. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO TỪNG CẤP HỌC 



2 Giờ 2 Giờ 5 Giờ  

Lớp 1:1 Lớp nhóm 
Lớp buổi tối 

( Bài tập về nhà và tự học) 

 Mỗi ngày học 9 giờ 

Sau giờ học chính, các lớp học buổi tối đƣợc tổ chức để học viên có thể thảo luận về 

nội dung bài tập về nhà của họ và những điều họ cogn thắc mắc trong lớp học 

7. SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO CẤP 1 



SUBJECT CONTENT 

Reading/ 
Vocabulary 

 Khóa học này giúp hiểu đƣợc nhiều từ vựng và câu. Điều này sẽ 
giúp học viên phát triển kỹ năng đọc và cải thiện vốn từ vựng 
 

 Cung cấp cho học viên những từ vựng hữu ích 

Writing/ 
Speaking/ 
Listening/ 
Grammar 

 Học viên thực hành - thể hiện suy nghĩ của mình bằng văn bản cũng 
nhƣ trong việc nói và nghe. 
 

 Học sinh sẽ học các thành phần của câu, các quy tắc cơ bản, chủ đề, 
cấu trúc câu, động từ và cách sử dụng. 

 
English 
aptitude 
education 

 Học viên sẽ đƣợc học các biểu thức tiếng Anh và từ vựng chuyên 
ngành thông qua các hoạt động khác nhau. 
 

 Học viên sẽ học về các bài hát sân khấu, nhạc pop và bài thuyết trình 
bằng tiếng Anh thông qua các phƣơng pháp thú vị. 

 
Memorizing 

English words 

 Chúng tôi khuyến khích học viên ghi nhớ những từ và thành ngữ 
quan trọng hàng ngày để học viên nâng cao kỹ năng  Anh ngữ. 
 

 Ngoài những từ đƣợc học trong sách, học viên sẽ đƣợc cho hơn 20 
từ mỗi ngày để học. 

8. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP 1 



 9. THỜI GIAN BIỂU CHO TOÀN KHÓA HỌC 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

 

Kiểm tra  

đầu vào và 

tham gia tiệc 

chào đón học 

viên mới 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

RESORT 

 MAMBUKAL 

 

Buổi trƣa :  

Trao đổi kinh nghiệm  

về văn hóa 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

  

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

School Activity 

 

Buổi trƣa : 

Trao đổi kinh nghiệm  

về văn hóa 

 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

 

Lớp 

 

 

ĐẢO 

LAKAWON 

 

Buổi trƣa:  

Trao đổi kinh nghiệm  

về văn hóa 

 

 

Lớp 

 

Lớp 

 

Lớp 

 

Lớp 

Lớp và  

tiệc chia tay 

Về lại 

Việt Nam 



III. VẤN ĐỀ AN NINH 

Bảo vệ  

khách sạn 

Giáo viên 

Trụ sở  

Cảnh sát 

Quản lý  

1. Vấn đề an ninh của trung tâm Anh ngữ E-Room và ký túc xá đươc thực hiện nghiêm ngặt với 

sự hợp tác của bảo vệ khách sạn và trụ sở cảnh sát phía trước của khách sạn. 

2. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời, giáo viên và người quản lý đi kèm với học viên phải 

được học qua về các biện pháp đảm bảo an toàn, nhằm đảm bảo cho các học viên tận hưởng 

những hoạt động ngoài trời một cách thú vị và trọn vẹn hơn. 

An toàn của  

học viên 



Bacolod là thành phố an toàn tại Philippines, vào năm 2012 và nằm ở 
vùng đồng bằng ven biển phía tây bắc đảo Negros, khu đô thị nổi tiếng 
nhất về sản xuất mía đường ở Philippines. Với dân số khoảng 500.000 
người, nó có nền kinh tế mạnh và phong cảnh thành phố khó nhìn thấy ở 
Philippines. Bacolod được trang bị tốt với biệt thự sang trọng, trung tâm 
mua sắm lớn, tiện nghi giải trí cho người dân và các cơ sở giải trí. Người 
dân tại Bacolod có thể giao tiếp bằng tiếng địa phương và tiếng Anh, nên 
rất thuận tiện cho việc học tiếng anh trong và ngoài trường.  

Bạn biết gì về thành phố Bacolod?  

IV. ĐÔI NÉT VỀ THÀNH PHỐ BACOLOD  
      VÀ KHU VỰC KÝ TÚC XÁ – KHÁCH SẠN LUXUR PLACE 

 Khách sạn sang trọng tại Bacolod 

 Đảm bảo an toàn với an ninh khách sạn hoàn hảo 

 Phòng được trang bị máy điều hòa và internet không dây 

 Có hồ bơi trong khu vực 

 Ba bữa ăn một ngày 

 Dịch vụ dọn dẹp và giặt là được cung cấp 

 

Luxur Place Hotel – Bacolod City, Philippines 



1. VỊ TRÍ TỌA LẠC VÀ NHỮNG khu vực GẦN TRƢỜNG 

Đó là nơi nào? 

 Trƣờng đƣợc tọa lạc gần một siêu thị lớn nhƣ Gaisano và SM.  

 Rất dễ dàng khi đi xem phim, ngân hàng, quán cafe và đi mua sắm rất thuận tiện. 

 Thành phố Bacolod và những trải nghiệm văn hoá thú vị:                    

• Trong khu vực Bacolod, có khoảng 10 khu nghỉ mát, 3 sân golf và nhiều trung tâm mua sắm 

nhƣ: Gaisano,Robinson, SM, v..v. Và có vô số các khu nghỉ dƣỡng trên đảo Bacolod. 
 

• Bacolod là một trong những nơi phát triển về du lịch biển và bạn có thể tham gia các hoạt 

động trên biển và các đảo  nhƣ Dumaguete,  ApoIsland , Cebu , Boracay.  



2. CƠ SỞ Ký Túc Xá 

Ký túc xá Lớp học  nhóm 

Lớp học 1:1 

Tọa lạc tại : Bacolod, Philippines 
 
▶ Trang thiết bị của trƣờng : phòng học đơn : 
120 phòng nhỏ (cách âm) 
 
▶ Lớp nhóm : 4 lớp 
 
▶ Trang thiết bị của ký túc xá 
 
-Tất cả các trang thiết bị khác nhƣ : phòng tự 
 học, bể bơi, sân vƣờn. 
 
- Wifi 
 
▶Trường học : 
 
- Số đăng kí SSP : AFF-06-022 
- TESDA NTR NO. 201206060003 
 

- Thành viên: Hiệu trƣởng và hiệu phó Hàn Quốc 
                  Hai quản lý Hàn 
                  Một quản lý Nhật 
                  Một quản lý Viẹt Nam 
                  Một quản lý Đài Loan 
 
- Tổng số giáo viên : 110 



2. CƠ SỞ Ký Túc Xá 

Lấy tầng 3 và 4 của khách sạn LUXOR HOTEL làm ký túc xá, mỗi phòng được trang bị đầy 

đủ TV, điều hòa, giường, bàn học, quạt, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bàn học ,máy nước nóng, bàn 

trà, bồn tắm. 
 

 

Trong ký túc xá có hồ bơi 25M, nhà hàng mở 24/24 giờ, có bãi cỏ rộng rãi, có thể sử dụng miễn 

phí phòng phòng tập thể dục tốt nhất Bacolod. 
 



3. NHỮNG TIỆN ÍCH TÍCH HỢP GẦN TRƢỜNG 

• Nhiều bệnh viện, nhà sách, trƣờng đại học, trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện lợi có 

thể di chuyển từ ký túc xá. 

• Thành phố Bacolod có 3 sân golf, di tích lịch sử, các điểm tham quan du lịch và khu 

nghỉ mát. 

• Có lợi thế lớn nhất vì Ký túc xá có vị trí đối diện trụ sở cảnh sát Bacolod . An ninh đƣợc 

đảm bảo 24/24 giờ. 



4. Bệnh Viện Tại Bacolod 

          

 

• Bệnh viện đa khoa do American Christian điều 

hành 
 

• Từ Trung tâm Anh ngữ E-Room mất khoảng 5 

phút sẽ tới bệnh viện. 
 

• Bệnh viện có phòng cấp cứu 24 giờ, trong và 

ngoài, các phòng khám, phòng thí nghiệm, chụp 

CT và X-quang khác nhau. 

Phòng cấp cứu Bệnh viện mới xây dựng Phòng thí nghiệm 

Quầy thuốc của bệnh viện 



5. HỌC PHÍ 

Lệ phí khác : 

Vé máy bay, Bảo hiểm du lịch , lệ phí vào cổng sân bay của trẻ em, Lệ phí công chứng phụ huynh 

không có mặt, Phụ cấp cá nhân (khoảng $ 50 ~ 100) 

Học phí  Phí học 4 tuần :  1400$  

 

SSP, Phí mua sách, Học phí, lệ phí đăng ký, lệ phí ký túc xá, các hoạt động hàng tuần, lệ phí đón và đƣa 

ra sân bay , phí sử dụng sân bay  

 

Bao gồm :  

• Thời gian đăng ký vào ngày -May và khoản tiền đặt cọc 500$  sẽ phải gửi vào thời gian đăng ký. 

 
 

• Khoản phí còn lại sẽ đến hạn vào ngày 03 - May. 


