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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – LITTLE UK 

Đưa thế giới về với học sinh Việt Nam 

Các bạn đang sống trong thế kỉ 21, một thế giới không ngừng thay đổi với những tiến bộ liên tục về khoa học công 
nghệ, cũng như vô vàn thách thức về môi trường, xã hội, việc làm. Lớp học truyền thống chắc chắn không thể đáp ứng 
được nhu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cho các bạn học sinh trong tương lai. Những nghiên cứu giáo 
dục mới nhất trên thế giới đã chứng minh những kỹ năng một công dân toàn cầu cần: một tư duy mở, học hỏi không 
ngừng, kỹ năng giao tiếp, tư duy, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, trong đó tiếng Anh là một công cụ thiết yếu. 

Với mong muốn đưa học sinh Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu của thế kỉ 21, Đội ngũ chuyên gia Little 
UK đến từ Headstart Research Centre, mang đến môi trường học tập, trải nghiệm với chương trình quốc tế cập nhật và 
hiệu quả nhất cho các bạn học sinh Việt Nam.  

Tiếng Anh không chỉ dừng lại ở chứng chỉ và bằng cấp. Trong chương trình này, các bạn sẽ đặc biệt được rèn luyện để 
trở thành những công dân toàn cầu – tiếng Anh tốt, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư 
duy mở (growth mindset) và trải nghiệm hoàn toàn trong môi trường 100% tiếng Anh. Sau khi kết thúc 5 khóa học, các 
bạn sẽ có phát âm rõ ràng, có khả năng nghe bài giảng từ các giáo sư hàng đầu trên thế giới, nói chuyện và tranh luận 
với bạn bè quốc tế bằng tiếng Anh, đọc sách và các bài nghiên cứu, thuyết trình và tranh biện trước đám đông. Đây 
chính là điểm mạnh của các thành viên được trải qua quá trình đào tạo bài bản với phương pháp tiếp cận khoa học tại 
Little UK, cùng đội ngũ tâm huyết với giáo dục Việt Nam đến từ thế giới. 

Little UK chúc các bạn luôn luôn dũng cảm, cởi mở và có tầm nhìn xa để dám thay đổi, thử thách bản thân và trở thành 
những công dân toàn cầu. 
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1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiếng Anh chương trình Little UK gồm có 5 cấp độ 

Sinh viên năm nhất khi nhập học tham gia bài thi xếp lớp đầu vào (hoặc SV nộp các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn 
thời hạn) để Trường căn cứ xét và xếp lớp Tiếng Anh chương trình chất lượng cao. 

 

Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh cho chương trình chất lượng cao triển khai ngay năm học đầu tiên, lộ trình 12-15 tháng. 
Kết thúc Global Citizen 5, SV có thể tự tin đăng ký thi một trong các chứng chỉ quốc tế để xét đạt chuẩn đầu ra Tiếng 
Anh theo yêu cầu. 

 

STT TÊN HỌC 
PHẦN CLC 

TÊN HỌC PHẦN 
LITTLE UK 

Điểm 
IELTS 

Điểm  
TOEFL 
iBT 

Điểm 
Cambridge 
Exams 

Điểm Cambridge 
BEC 

TOEIC 

Nghe 
Đọc Viết Nói 

1 Tiếng Anh DB 1 
Natural English 1 

 

2 Tiếng Anh DB 2 

3 Tiếng Anh DB 3 
Natural English 2 

4 Tiếng Anh 1 4.0 ≥ 31 KET/PET ≥ 120 
BEC Preliminary ≥ 
120 

≥ 450 ≥ 30 ≥ 50 

5 Tiếng Anh 2 
Global Citizen 3 

4.5 ≥ 34 PET/FCE ≥ 120 
BEC Vantage ≥ 
140 

≥ 500 ≥ 70 ≥ 90 

6 Tiếng Anh 3 5.0 ≥ 45 PET/FCE ≥ 140 ≥ 550 ≥ 120 ≥ 120 

7 Tiếng Anh 4 
Global Citizen 4  

8 Tiếng Anh 5 

9 
Tiếng Anh 6 

và Hướng dẫn 
thi CCQT 

Global Citizen 5 5.5 ≥ 50 
PET/ 
FCE/ 
CAE ≥ 160 

BEC Higher ≥ 160 ≥ 600 ≥ 150 ≥ 160 

Lưu ý: Về quy định học vụ Tiếng Anh, nếu Sinh viên không đạt được các cấp độ Tiếng Anh tối thiểu theo quy định thuộc lộ 
trình đào tạo của TDTU, sinh viên không được phép đăng ký các môn học khác/môn chuyên ngành  để tập trung học Tiếng 
Anh đạt yêu cầu theo quy định. 
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2. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
Sử dụng 100% tiếng Anh trong suốt quá trình học tập tại Little UK 
Mục tiêu mỗi chặng đường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Điều kiện đạt từng cấp độ 
• Hoàn thành ít nhất 100% bài tập trực tuyến 

• Tham gia ít nhất 80% các buổi học 

• Kết quả thi cuối kì đạt trên 50% 

• Kết quả trung bình môn đạt tối thiểu 70% 

 

Hình thức đánh giá 

 Bạn được đánh giá theo hai hình thức ở Little UK: 

• Đánh giá quá trình (Formative assessment): Nhiều bài đánh giá thường xuyên (hàng tuần/tháng) để 
theo dõi lộ trình phát triển của sinh viên, phản hồi kịp thời về những kỹ năng mỗi bạn cần cải thiện 

• Đánh giá cuối kỳ (Summative assessment): 1 bài đánh giá kết quả cuối cùng của sinh viên so với 
mục tiêu của chương trình 

 Bảng dưới đây thể hiện chi tiết từng thành phần đánh giá của mỗi chương trình: 
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PHƯƠNG THỨC HÌNH THỨC KỸ NĂNG SỐ LẦN CHECK* SỐ LẦN GHI 
ĐIỂM TRỌNG SỐ (100%) 

  
Natural 
English 

1,2 

Global 
Citizen 

3,4,5 

Natural 
English 

1,2 

Global 
Citizen 

3,4,5 

Natural 
English 

1,2 

Global 
Citizen 

3,4,5 

Natural 
English 

1,2 

Global 
Citizen 

3,4 

Global 
Citizen 

5 

Quá trình  
(Formative 
assessment) 
 
Theo dõi lộ trình 
phát triển, phản 
hồi kip thời về 
những kỹ năng 
sinh viên cần cải 
thiện  

1. Bài tập trực 
tuyến 

Nghe, 
đọc 

Nghe, đọc 20 30 20 30 20% 20% 20% 

2. Quan sát trên 
lớp 

Thảo 
luận, 
phát 
âm 

Thảo luận, 
phát âm, 
thuyết 
trình/hùng 
biện, dự 
án 

3 3 1 1 30% 30% 40% 

3. Check 1 

Nghe, 
nói, 
đọc, 
viết 

Nghe, 
thảo luận, 
đọc, viết 

1 1 1 1 20% 20% 20% 

 
Cuối kỳ  
(Summative 
assessment) 
 
Đánh giá kết quả 
cuối kỳ của sinh 
viên 

4. Check 2 

Nghe, 
nói, 
đọc, 
viết 

Nghe, 
thảo luận, 
đọc, viết 

1 1 1 1 30% 30% 20% 

 

                                                                                                                           *số lần check tối thiểu 

Giới thiệu bài kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa học: 
 

 Vòng 1: Kỹ năng xã hội, giao 
tiếp cơ bản 

Vòng 2: Giao tiếp nâng cao, 
phát âm Vòng 3: Bài giảng, thuyết trình 

Thời lượng 30 phút 30 phút 30 phút 

Hình thức Phỏng vấn trực tiếp Phỏng vấn trực tiếp Làm bài viết, thuyết trình 

Nội Dung 

-  Tham gia vào các hoạt động 
trong phòng cộng đồng 
-  Giới thiệu bản thân 
 

- Trao đổi theo chủ đề 
- Phonics (phát âm, đánh vần) 
 

- Nghe bài giảng, đọc, trả lời câu hỏi 
- Thuyết trình và trả lời phỏng vấn theo chủ đề 
 

 

3. QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO HỌC VIÊN TẠI LITTLE UK 

 

“Lớp học thôi không đủ, cần phải có trải nghiệm thực tế”  
- Justin Trudeau, thủ tướng Canada trong chuyến thăm TDTU năm 2017 

 

Nhìn nhận rõ những hạn chế của môi trường lớp học trong phát 

triển ngôn ngữ, tư duy và kỹ năng xã hội, đội ngũ Little UK mang 

đến cho các bạn sinh viên cơ hội để trải nghiêm nhiều môi 

trường thực tế khác nhau chỉ có tại Little UK 
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1. Môi trường 100% tiếng Anh: 

Các nghiên cứu về Ngôn ngữ đã chứng minh việc học tiếng Anh 

không thể tách rời với tư duy, cảm xúc thông qua sử dụng và trải 

nghiệm thực tế trong chính ngôn ngữ đó (language exposure). 

Nếu không thể ra nước ngoài, chúng tôi mang một “Nước Anh 

thu nhỏ” đến với bạn! 

 

2. Phòng cộng đồng:  

Đây chính là trái tim của “Nước Anh thu nhỏ”, nơi các bạn được: 

• Thực hành giao tiếp, tranh luận trong một không gian mở thân 

thiện, sáng tạo và năng động. 

• Kết nối với bạn bè mới và nói chuyện với các chuyên gia, thường 

xuyên cập nhật những thông tin và hoạt động mới nhất. 

Phòng cộng đồng luôn luôn mở cửa cho tất cả các bạn sinh viên 

Little UK đến thực hành vào tất cả các khung giờ trong ngày! 

 

3. Lớp hoạt động (Acticvity class):  

Phát triển ngôn ngữ không thể tách rời với phát triển tư duy và kỹ 

năng xã hội. Các lớp hoạt động được thiết kế đặc biệt cho sinh 

viên Little UK, nơi bạn được sử dụng tiếng Anh để: 

• Học những chủ đề đa dạng, gần gũi và thiết thực (Âm nhạc, Thiết 

kế, Nghệ thuật...) 

• Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo và giải quyết vấn đề. 

 

4. Chương trình khóa học hè:  

Các trại hè quốc tế ở trong và ngoài nước (Hội An và Châu Âu) để: 

• Giao lưu và học hỏi trong môi trường quốc tế tuyệt vời, cùng bạn 

bè đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.  

• Phát triển kỹ năng thế kỷ 21, trải nghiệm những nền văn minh 

lớn và trở thành các công dân toàn cầu 

 

5. Hoạt động tư vấn, định hướng sinh viên: 

Little UK hiểu rõ mỗi bạn sinh viên đều khác nhau và có những 

vướng mắc riêng. Vì vậy Văn phòng tư vấn Little UK luôn sẵn sàng 

giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ các bạn kịp thời trong quá trình 

học tập. 

 

Hi vọng các bạn sẽ tận dụng tối đa những quyền lợi đặc biệt 

dành riêng cho sinh viên Little UK – TDTU để hoàn thành mục 

tiêu chương trình và tối ưu hóa những tiềm năng của bản thân, 

chuẩn bị tốt nhất cho tương lai và sự nghiệp. 


