
Trung Tâm Ngoại Ngữ  Âu Úc Mỹ (EAA)- đƣợc thành lập từ năm 2010- hiện là một trong những địa chỉ 

tin cậy trong việc đào tạo luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế. Với khẩu hiệu “Open To the 

World”, EAA luôn nổ lực không ngừng để hoàn thiện hơn trong việc dạy tiếng Anh, đảm bảo giúp học 

viên yêu thích môn Tiếng Anh hơn, tiếp thu bài dễ dàng hơn, đón nhận tri thức thế giới một cách tích 

cực hơn.

  Đội ngũ giáo viên 

Đội ngũ giáo viên tại 

EAA là những thầy, cô 

giáo tâm huyết, có trình 

độ sƣ phạm cao và kinh 

nghiệm giảng dạy lâu năm 

trong việc giảng dạy và 

luyện thi các chứng chỉ 

Tiếng Anh quốc tế từ 

thiếu nhi đến ngƣời lớn: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, IELTS..Với quy trình gảng dạy chuẩn hoá 

của EAA cùng với sự hƣớng dẫn chuyên nghiệp của những thầy cô giáo luôn gần gũi và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ 

học viên trong suốt quá trình học sẽ mang đến cho học viên những bài học thú vị và bổ ích, giúp học viên không 

chỉ giỏi Tiếng Anh mà còn phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội theo chuẩn quốc tế. 

      Cơ sở vật chất 

Phòng học đƣợc trang bị 

đầy đủ phƣơng tiện cho một 

lớp học theo phƣơng pháp 

tích cực. Phòng ốc rộng rãi 

đƣợc trang trí màu sắc- tiện 

nghi thoáng mát, nàm hình 

TV lớn, bàn ghế sạch sẽ, 

với đầy đủ hệ thống nghe 

nhìn, ánh sáng, điều hòa 

nhằm đem lại điều kiện tốt 

nhất cho giảo viên và học viên. Với số lƣợng không quá 15hv/ lớp, học 

viên có nhiều cơ hội hơn thực hành tƣơng tác và giáo viên có thể quản lý, hỗ trợ từng học viên một cách hiệu quả 

nhất. Không gian sân rộng, thoáng, rất thuận lợi cho các buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều hoạt động ngôn ngữ 

thú vị HỌC MÀ CHƠI. Bên trong sân đƣợc trang bị màn hình TV lớn là điều kiện cho học viên thƣ giãn trƣớc và 

sau giờ học với những video Tiếng Anh thú vị, bổ ích, đồng thời cũng giúp học viên có luyện tập kỹ năng nghe 

Tiếng Anh 1 cách tự nhiên và thoải mái.  

     Môi trường học tập  

Thân thiện, gần gũi theo phƣơng châm “TRƢỜNG LÀ NHÀ”.Với 

tiêu chí rèn luyện tính tự tin, thể hiện ý tƣởng cá nhân, EAA luôn 

tạo cho học viên sự thoải mái thân thiện. Phƣơng pháp Dạy-Học 

tƣơng tác, kích thích niềm yêu thích học tiếng Anh cho từng học 

viên là nhiệm vụ hàng đầu của đội ngũ sự phạm tại EAA, nhằm 

giúp học viên sử dụng tiếng Anh theo cách tự nhiên nhất.               

Tự nhiên tạo tự tin – Tự tin tạo thành công! 

 CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN QUỐC TẾ CAMBRIDGE   

- ANH VĂN MẪU GIÁO ( 4- 6 TUỔI)      - ANH VĂN  THIẾU NIÊN VÀ NGƯỜI LỚN (> 12 TUỔI)                                      

- ANH VĂN THIẾU NHI  (7-12 TUỔI)      - GIAO TIẾP 100% GVNN 


