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Trường Anh ngữ TALK có 2 trung tâm đang hoạt động song song với các khóa học được thiết kế đặc biệt cho mỗi trung tâm: 

Trung tâm Yangco chuyên đào tạo các khóa ESL (English as a Second Language) phù hợp cho học viên với trình độ mới bắt đầu. 

TALK Yangco có quy mô 100 học viên. 

Trung tâm ENE chuyên đào tạo các khóa luyện thi TOEIC và IELTS. Trung tâm ENE có quy mô 50 học viên. 

Trường có tổng cộng 8 quản lý học viên đến từ các nước khác nhau như Nhật, Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam để hỗ trợ học 

viên trong quá trình học tập và lưu trú tại trường. 

Mỗi trung tâm đều có giáo viên trưởng phụ trách việc cung cấp, thiết kế thời khóa biểu cho học viên và thư ký phụ trách việc gia hạn 

visa, đăng ký các kỳ thi quốc tế chính thức cho học viên. 

Mỗi bộ môn chúng tôi có giáo viên trưởng bộ môn với nhiệm vụ đào tạo cho các giáo viên mới nhằm đảm bảo mang đến cho học viên 

chất lượng giảng dạy tốt nhất.  

Tập thể giáo viên và ban quản lý luôn nổ lực không ngừng để mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho học viên. 

Những nét đặc trưng của TALK   

1. Hệ thống quản lý chặt chẽ và chăm sóc học viên tận tâm  



Tại TALK mỗi học viên được thiết kế một thời khóa biểu cùng một bộ sách riêng, phù hợp với trình độ của từng học viên. 

Các môn học đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, học viên có thể sử dụng kiến thức mình đang học để áp dụng vào tất cả 

các tiết học còn lại. Với nhiều tiết học một giáo viên kèm một học viên, cùng với đó mỗi học viên sẽ được lưu một bộ hồ sơ 

học tập riêng bao gồm kết quả các bài kiểm tra và đánh giá của các giáo viên hàng tuần. Dựa vào đó giáo viên chủ nhiệm sẽ 

có phương pháp điều chỉnh việc học của từng cá nhân sao cho đạt được kết quả học tập như mục tiêu đã đề ra ban đầu. 

 

2. Chương trình học chất lượng 



Giáo trình, chương trình học và hệ thống phân chia cấp độ học viên được xây dựng bởi đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm 

Học viên được chia theo 12 cấp độ như sau: Beginner 1,2,3 / Pre-intermediate 1,2,3 / Intermediate 1,2,3 / Advance 1,2,3. 

Với giáo trình và chương trình học đặc biệt của TALK, chúng tôi đảm bảo các học viên sẽ cải thiên kỹ năng tiếng Anh một cách nhanh 

chóng và hiệu quả nhất. 

 

3. Giáo trình được biên soạn theo từng cấp độ học viên 

Để tiếp sức cho các bạn trẻ Việt Nam trên con đường du học ở các nước phương Tây, chúng tôi có các khóa học IELTS với điểm đầu 

ra 5.5, 6.0 và 6.5 tương ứng với mức điểm yêu cầu đầu vào của các bậc đào tạo Cao đẳng, Đại học và Cao học ở các nước như Anh, 

Mỹ, Úc, Canada… Học IELTS tại TALK là bước đệm hoàn hảo cho các bạn chuẩn bị bước vào giảng đường các nước phương Tây.  

4. Chương trình IELTS chuyên sâu với chất lượng đầu ra đảm bảo 



TALK là trường đầu tiên ở Philippines đưa TOEIC vào chương trình giảng dạy với điểm đầu ra đảm bảo. Với hơn 10 năm kinh nghiệm 

giảng dạy TOEIC, cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi luôn tự hào với tỉ lệ 100% học viên đạt điểm TOEIC đúng hoặc vượt ngoài mong 

đợi sau khi tốt nghiệp tại TALK.  

Chương trình TOEIC đảm bảo của chúng tôi được thiết kế với điểm đầu ra 600, 800 và 900 trong vòng 12 tuần học. 

5. Trường đầu tiên ở Philippines đưa TOEIC vào chương trình giảng dạy với điểm đảm bảo 800, 900 



Tất cả học viên tại TALK đều được học lớp phát âm cùng giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Mỹ, Úc, Canada. 

Bạn có thể cải thiện khả năng phát âm và làm quen với giọng chuẩn cùng giáo viên bản ngữ với mức học phí phải chăng. Đây cũng là 

bước chuẩn bị quan trong cho những bạn sắp học tập và làm việc trong môi trường tiếng Anh. 

Hãy cùng trải nghiệm tiếng Anh với giáo viên bản ngữ tại TALK các bạn nhé! 

6. Phát âm thật chuẩn với giáo viên bản ngữ 



Với lớp kiểm tra từ vựng hàng đêm, học viên sẽ nghe và chép lại 200 từ mỗi ngày (bao gồm 160 cũ và 40 từ mới theo kiểu cuốn chiếu), 

sau đó sẽ được giáo viên kiểm tra và sửa lỗi chính tả. 

Trong vòng 12 tuần học, học viên sẽ thuộc lòng tối thiểu 2400 từ vựng hữu ích dùng trong những tình huống thực tế. 

7. Phương pháp nhớ từ vựng hiệu quả 



Nằm ở độ cao 1500 mét so với mực nước biển, Baguio có khí hậu mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình từ 18 – 21 độ C, khá 

giống với Đà Lạt của Việt Nam. Không khí trong lành, mát mẻ là một yếu tố quan trong giúp các bạn học viên luôn tràn đầy năng lượng 

để học tập hiệu quả. 

Không những thế, chỉ cần ngồi xe buýt 1 tiếng 20 phút là bạn có thể đến bãi biển San Fernando để thỏa thích lướt sóng và tắm biển. 

8. Điều kiện thời tiết tuyệt vời cho việc học tập 



Ký túc xá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi được thiết kế theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, kèm theo đó là các dịch vụ vệ sinh, dọn phòng, giặt ủi miễn phí, 

không giới hạn số lượng, Wifi tốc độ cao được phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường. 

Trường cung cấp 3 bữa ăn/ngày với thực đơn đa dạng, phong phú và đảm bảo dinh dưỡng do đầu bếp Hàn Quốc trực tiếp chế biến 

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học viên, chúng tôi có bảo vệ trực 24/7 tại trường, cùng với hệ thống Camera CCTV giám sát toàn bộ 

khuôn viên trường.  

TALK luôn nổ lực mang đến cuộc sống thoải mái, tiện nghi nhất cho học viên trong thời gian học tập lưu trú tại Philippines. 

9. Ký túc xá tiện nghi cùng dịch vụ chất lượng 

Các khóa học khác 

Tham quan ký túc xá  

Thực đơn các bữa ăn 

Xem tất cả các khóa học của TALK  

Cùng tham quan ký túc xá của TALK. 

Các món ăn trường phục vụ hàng ngày 



Yangco Center 

Tel : +63-74-442-6012 

주소 : #37 yangco Rd., Upper General Luna Rd., Baguio City, 2600 Philippines 

President Kenneth : +63-917-568-9161 

EnE Center 

Tel : +63-74-442-6012 

주소 : Lot A, Dacanay Building, Marcos Highway, Baguio City, 2600 Philippines 

President Louis : +63-917-688-8656 

학교소개 

 

연혁 

인사말 

특징 

오시는 길 

 

 

 

 

 

유학까지의 흐름 

 

유학까지의 흐름 

유학준비에 대해 

FAQ 

의료 체제와 보험 

바기오 가는 방법 

캠페인 

 

 

 

연수비용 

 

연수비용안내 

기숙사안내 

현지비용 

IELTS  시험 일정 

TOEIC 시험 일정 

픿리픾 휴일 

정규픽업일 

환불규정 

온라인 싞청서 

토크의 학습방법 

 

ESL 421, 521, 611 

Intensive IELTS 

Intensive TOEIC 

IELTS  Guarantee 

TOEIC Guarantee 

Power Speaking 

Working Holiday 

Family ESL 

연수상담 

픿리픾어학연수 계획 

 

TOEIC 시험 

IELTS  시험 

스피킹 집중 

1~3주 단기 어학연수 

장기유학 

저렴한 어학연수 

호주, 캐나다 연계연수 

 

 

커뮤니티 

 

공지사항 

연수후기 

토크의 식단 

미리보는 픿리픾 

명예의 전당 
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