
MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG ANH NGỮ TỐT NHẤT TẠI PHILIPPINES.



ZA ENGLISH ACADEMY – JUNIOR COURSE 2018

TRƯỜNG ANH NGỮ ZA ENGLISH ACADEMY

• Trường được thành lập từ 2002, với hơn 16 năm kinh nghiệm, trường nhận được
sự tin tưởng của nhiều học viên và đã đào tạo hàng nghìn sinh viên đến từ nhiều
quốc gia khác nhau

• Năm 2018, trường chính thức khai trương cơ sở mới với nhiều tiện ích như hồ
bơi, phòng chiếu phim, thư viện. Do đó, học viên có thể lựa chọn học tập ở một
trong hai cơ sở của trường.

Khóa học dành cho trẻ từ 7 – 14 tuổi

• Khóa Junior được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 7 đến 14 tuổi với những giáo
trình và hoạt động riêng biệt nhằm nâng cao các kỹ năng sống trong môi trường
quốc tế.

• Học viên đăng ký từ 4 – 8 tuần. Mỗi ngày, học viên tham gia từ 8 đến 10 lớp,
trong đó gồm 4 lớp 1:1 và các lớp nhóm. Thời lượng mỗi lớp là 50 phút.

• Khai giảng khóa học vào mỗi thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ 28/05/2018



Lớp 1:1
4 lớp/ngày

Hình thức lớp học
1 thầy 1 trò giúp
học viên tiếp thu
kiến thức một
cách tốt nhất.

Nhóm nhỏ
2 lớp/ngày

1 thầy và 6 trò
trao đổi kiến thức
theo các chủ đề
được ra nhằm
luyện tập các kỹ
năng phản xạ.

Nhóm lớn
2 lớp/ngày

1 thầy và 12 trò
tham gia các hoạt
động theo nhóm



Time Schedule

06:30 – 07:30 Breakfast

07:40 – 08:30 1:1 Class - Listening

08:35 – 09:25 1:1 Class– Speaking

09:35 – 10:25 1:1 Class – Reading

10:30 – 11:20 1:1 Class – Writing

11:30 – 12:20 Small Group Class

12:20 – 13:20 Lunch

13:20 – 14:10 Big Group Class

14:20 – 15:10 Small Group Class

15:15 – 16:05 Big Group Class

16:15 – 17:05 Special Class 1

17:10 – 18:00 Special Class 2

18:00 – 19:00 Dinner

19:00 - Self-study

THỜI KHÓA BIỂU



MACTAN TOUR

Q

CITY TOUR

Z

VOLUNTEER

1

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA DIỄN RA VÀO THỨ 4 HOẶC THỨ 7 HÀNG TUẦN (CÓ ĐÓNG PHÍ)



THÔNG TIN CHUNG

Cơ sở vật chất của
trường

Phòng họp lớn, thư viện, phòng cho trẻ em, phòng chiếu phim, nhà ăn
Mỗi tầng ký túc xá và bên ngoài trường có thiết bị CCTV

Hoạt động thể thao 2 hồ bơi trong nhà, phòng tập gym đầy đủ thiết bị

ĐỜI SỐNG HỌC VIÊN

Dịch vụ giặt sấy
2 lần mỗi tuần

(chăn mền, ga trải giường và gối thay 2 lần mỗi tháng)

Dịch vụ dọn phòng 2 lần mỗi tuần

Nội thất bên trong phòng
ngủ

Giường đơn hoặc giường tầng, bàn, ghế, tủ để đồ, nhà vệ sinh với máy
nước nóng, máy lạnh, tủ lạnh

Kết nối Internet 24/7 WIFI ở tất cả các phòng

GIỜ GIỚI NGHIÊM

Từ Chủ Nhật đến Thứ 5 23:00

Thứ 6, Thứ 7 và 1 ngày
trước ngày lễ

01:00



Phòng học 1:1 Phòng học nhóm lớn Phòng học nhóm nhỏ

Thư viện Phòng họp lớn Phòng tự học

CƠ SỞ VẬT CHẤT



Phòng cho trẻ em Hồ bơi trong nhà Phòng GYM

Phòng chiếu phim Nhà ăn Phòng khám bệnh

CƠ SỞ VẬT CHẤT




