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Học viện Anh ngữ Quốc tế BECI sẽ tiếp tục sứ mệnh mà 15 năm qua 
chúng tôi đã thực hiện rất thành công - đào tạo tiếng Anh lĩnh vực ESL 
- trong ngôi nhà mới.
Gần đây, BECI đã nâng cấp thành công cơ sở hạ tầng và hoàn 
thiện cơ sở vật chất để hỗ trợ sinh viên nơi học tập lý tưởng nhất. 
Chúng tôi đã trang bị đầy đủ các phương tiện học tập hướng đến đảm 
bảo hiệu suất tốt nhất cho sinh viên. Bao gồm chương trình đào tạo 
TESOL liên tục dành cho giáo viên, mời được các giáo viên giỏi trong 
ngành về làm việc và nâng cao nội dung các khóa học.
Chúng tôi cũng đã hiện đại hóa ký túc xá, xây dựng các chương học 
thuật, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa và cung cấp các trang thiết 
bị hỗ trợ. Tất cả những điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh sự cố 
gắng và tiềm lực của Học viện Anh ngữ Quốc tế BECI.
Sau khi học tập tại BECI, chúng tôi hi vọng rằng không chỉ có tiếng 
Anh của các bạn được cải thiện thật nhiều mà những kỉ niệm đẹp đẽ 
và ấm áp về BECI cũng dày không kém.

[1] GIÁO VIÊN GIỎI NGHỀ NHẤT 
BECI liên kết cùng TESLA - Tổ chức Đào tạo và Phát triển kỹ năng giảng 
dạy Giáo viên ESL. Chủ tịch TESLA là Trưởng phòng Đào tạo và Chương 
trình giảng dạy tại BECI. Điều này đảm bảo việc cung cấp những giáo 
viên có chất lượng tốt nhất cho BECI và đồng thời mang lại cho các giáo 
viên tại BECI một lợi thế là được đào tạo thường xuyên và liên tục.

[2] MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TỐT NHẤT 
BECI tự hào là Học viện đẹp nhất ở Baguio. BECI tọa lạc tại một vị trí 
thuận lợi với quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khoáng đạt, không khí 
trong lành và thanh bình, các tiện nghi hỗ trợ học tập và đời sống.

[3] TIỆN ÍCH HỖ TRỢ HỌC TẬP HỮU ÍCH NHẤT: BECI EDUCARE 
EDUCARE là gì? 
EDUCARE là hệ thống giám sát trực tuyến giúp cho sinh viên, agency 
và cha mẹ/người giám hộ có thể theo dõi tiến độ học tập một cách chi 
tiết. Hồ sơ học viên chi tiết bao gồm: tiến độ học tập, các video kiểm tra 
SP, thời khóa biểu, v.v... sẽ được cập nhật ở đây. Điều này sẽ giúp sinh 
viên biết được quá trình tiến bộ của mình và nắm rõ những vấn đề nào 
cần phải cải thiện. Điều này nâng tầm việc quản lý sinh viên có tính hệ 
thống và hiệu quả hơn cho cả BECI và các Quý Agency.

HỌC VIỆN ANH NGỮ 
QUỐC TẾ BECI

THE BEST of 

BECI 
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PHILIPPINES
BAGUIO

Baguio

Địa thế : Thủ phủ khu vực Bắc Luzon, cao 

nguyên xanh 1.500m so với mực nước biển, cách 

thủ đô Manila 224km về phía bắc 

Dân số: khoảng 360,000 

Nhiệt độ thời tiết trung bình năm: 17~20°C

(Dựa vào Bảng Thống kê chuẩn, tháng 04 - 2019)

Philippines

Thủ đô: Manila 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tagalog 

Dân số: khoảng 107,102,439

Tỷ giá: Php1=$0.022 

Múi giờ: GMT/UTC + 08:00 hour 

Nhiệt độ thời tiết: 14.5~38°C 

(Dựa vào Bảng Thống kê chuẩn, tháng 04 - 2019)

San FernandoPhố cổ ViganTour du lịch biển - đảo Hundred

Lễ hội Hoa Baguio

Baguio Camp John Hay3 4 



PHILIPPINES ?
Vì sao nên chọn
BECI - Học viện Anh ngữ Quốc tế hàng đầu

Chi phí học Tiếng Anh tại Philippines có thật sự “đắt”?
Học Tiếng Anh tại Philippines bạn sẽ được sắp xếp với lịch học dày đặc với 11 lớp mỗi ngày, chi phí 

khoảng 820 USD/tháng, tức trung bình học phí chỉ 4 USD với mỗi lớp 1 thầy 1 trò. Hơn nữa BECI 

thường xuyên triển khai nhiều chương trình học bổng đến học viên Việt Nam với mong muốn chia 

sẻ nỗi lo về tài chính, “tiếp sức” trên con đường chinh phục thành công.

Người dân Philippines cũng nói được Tiếng Anh hay sao?
Philippines lấy Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và được sử dụng rộng rãi như tiếng mẹ đẻ từ nhà 

trẻ đến bậc Đại học. Bạn sẽ sống trong một môi trường ăn - học - chơi gần như hoàn toàn bằng 

Tiếng Anh. Cơ hội để bạn có thể  thực hành nghe nói tiếng Anh thật tuyệt vời.

Tôi cần phải chứng minh tài chính, giấy tờ để có Visa du học tại  

Philippines không?
Philippines nằm trong khối ASEAN, nên nhập cảnh với thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng: không 

cần xin visa, chỉ cần thư mời nhập học, hộ chiếu và vé máy bay khứ hồi là bạn có thể xách vali lên 

và đi học.

 Philippines là thiên đường của những hòn đảo, sao lại chọn 

thành phố cao nguyên sương mù Baguio?
Baguio sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, khá giống với thời tiết ở thành phố Đà Lạt cùng với con 

người hiền hòa, thân thiện và chi phí sinh hoạt không quá cao. Là thành phố giáo dục quy tụ hàng 

chục trường Đại học, Cao đẳng lớn nhất nước và thu hút nhiều du học sinh đến từ các nước Hàn 

Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập và đã trở thành một nơi lý tưởng học tập hiệu quả nhất. Có rất 

nhiều các hoạt động giải trí tại đây, Sinh viên có thể dễ dàng thư giãn vào mỗi dịp cuối tuần.

BECI – Ngôi trường học tiếng Anh lý tưởng
BECI được bình chọn là trường anh ngữ tốt nhất cho học viên nước ngoài theo học tại Philippines 

bởi có bề dày kinh nghiệm và thành tich trong mô hình đào tạo anh ngữ 1:1 cùng đội ngũ giáo viên 

ưu tú; cơ sở hiện đại bậc nhất, tọa lạc tại một địa điểm vô cùng lý tưởng và tiện lợi cho học viên cả 

việc học kết hợp nghỉ dưỡng.
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Các chương trình học đặc biệt & đặc trưng
BECI có chương trình kiểm tra SP (Speaking Prescription) phát hiện các lỗi trong phát âm và chỉnh 

sửa các vấn đề trong kĩ năng nói như: từ vựng, mẫu câu và ngữ pháp mà sinh viên thuờng gặp. SP 

cũng hỗ trợ tối đa quá trình cải thiện việc luyện phát âm đúng trong chương trình Re-hab. Những 

chương trình này được biết đến như những điểm mạnh của BECI, nơi có rất nhiều kinh nghiệm về 

việc giảng dạy tiếng Anh cho hàng ngàn sinh viên mỗi năm. 

NEW BECI STORY
BECI,

CÂU CHUYỆN MỚI VỀ BECI

NHỮNG LÝ DO GIÚP BECI VỮNG & MẠNH

Cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu
Các cơ sở hạ tầng, ký túc xá và tiện ích cộng đồng của BECI được xây dựng bởi các kiến trúc sư 

Hàn Quốc. Các cơ sở này được trang bị các thiết bị hiện đại. Lounge ở tầng năm của tòa nhà ký túc 

xá được trang bị cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn với tầm nhìn toàn cảnh thiên nhiên. 

Trên lounge có một quán cà phê nơi sinh viên có thể dùng bữa, thư giãn và nghỉ ngơi.

Sinh viên đa quốc tịch
35% học viên của Học viện Anh ngữ BECI là người Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, v.v ... Với 

ưu thế đa quốc tịch này, các lớp học nhóm luôn được sắp xếp đa dạng các quốc gia và sinh viên phải tương tác 

với nhau thường xuyên, nhờ đó sinh viên cũng gia tăng mật độ sử dụng tiếng Anh nhiều hơn.

Hệ thống Quản lý học tập tích hợp ( Hệ thống Edu Care)
Hệ thống EDUCARE là sản phẩm trí tuệ BECI. BECI là học viện duy nhất có hệ thống quản lý này. Khi sinh 

viên đăng kí học tại BECI, hệ thống sẽ tự động nhập toàn bộ thông tin của sinh viên vào cơ sở dữ liệu. Hồ sơ 

sinh viên sẽ bao gồm thông tin: tiến độ học tập, các video khi kiểm tra SP, thời khóa biểu, điểm danh, v.v... 

Xem trên webiste BECI để biết thêm các thông tin chi tiết. 

1

2

3

4

Toàn cảnh BECI từ trên cao

Tòa nhà lớp học, kí túc xá và tòa nhà hành chính tọa lạc trên cùng một khuôn viên với diện tích rộng 33.061 m². Sinh viên chỉ 

mất 30 giây cho việc di chuyển qua lại giữa các tòa nhà với nhau. Các trang thiết bị tiện nghi hỗ trợ được đặt bên trong và bên 

ngoài các tòa nhà.
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MỘT VÒNG THAM QUAN CÁC TÒA NHÀ CỦA BECI

Tòa nhà lớp học là nơi diễn ra các lớp học 1:1, các lớp nhóm, các lớp học tối với 108 
phòng 1:1 và 18 lớp nhóm, mỗi phòng học được mỗi giáo viên trang trí theo 1 phong 
cách nổi bật riêng giúp lớp học trở nên sinh động, lôi cuốn và sự tập trung học của 
học viên sẽ được phát huy tối đa nhất.

Kí túc xá là nơi ở của sinh viên. Tầng 5 của tòa nhà là Lounge, nơi các sinh viên gặp 

gỡ, giao lưu và tự học sau mỗi giờ lên lớp. Lounge có một quán cafe xinh xắn, một 

quán ăn tiện lợi và một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đã giúp sinh viên có thêm 

rất nhiều cảm hứng trong việc học tập.

Tòa nhà hành chính bao gồm: Văn phòng Quản lý BECI, Văn phòng Giáo vụ và Văn 

phòng hỗ trợ sinh viên. Các thủ tục liên quan đến visa và giấy phép học tập cũng trực 

thuộc quyền quản lý ở tòa nhà này. Ngoài ra, bên trong tòa nhà còn có phòng SPEAK-

UP (nơi sinh viên thực hành nói to), văn phòng Speaking Prescrip-tion, trung tâm 

REHAB.

Trong khuôn viên trường là các tiện ích hỗ trợ những hoạt động khác của sinh viên: 

hoạt động thể thao (đi bộ, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn), nơi tổ chức 

BBQ, phòng massage.

Hơn cả Sự tưởng tượng của Bạn

Tòa nhà
Lớp học

Tòa nhà
Kí túc xá

Tòa nhà
Hành chính

Các tiện ích
khác

TÒA NHÀ LỚP HỌC

ACADEMIC 
BUILDING

A B

C

E

A  Group Class          B  Group Class Room          C  1:1 Class 1          D  1:1 Class 2          E  1:1 Class Room 

D

Ban công tại BECI lounge
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COMMUNITY
BUILDING 

BECI LOUNGE, KÝ TÚC XÁ, GYM Thư viện sách, Phòng Speaking Presription, Phòng luyện phát âm Rehab, Phòng đào tạo Giáo viên và phòng Quản lý nhà trường.

DORMITORY
BUILDING
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Căn tin, Quán cà phê, Nhà ăn, Cửa hàng giặt ủi, Spa

BECI
FACILITIES

Bóng bàn, Bóng rổ, Bóng chuyền, Cầu lông
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BECI - Thông tin tòa 
nhà KTX

5F   BECI Lounge,Quán Cà 
phê, Khu vực tự học

4F   Ký túc xá, Cửa ra 
vào khu vực KTX

3F   Ký túc xá
2F   Ký túc xá
1F   Ký túc xá , Gym

15 16 

KÍ TÚC XÁ & LOUNGE



Ký túc xá của BECI được xây dựng với việc tận dụng tối ưu tính năng của không gian. Nội thất được trang trí theo phong 

cách kết hợp truyền thống và hiện đại, hoàn toàn đồng bộ với khí hậu mát mẻ của thành phố Baguio. Bên cạnh đó, BECI 

cung cấp đầy đủ tiện nghi giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và tủ lạnh giúp sinh viên cảm giác gần gũi như ngôi nhà thực 

sự của họ.

5F    BECI Lounge, Coffee shop, Khu vực tự học 

4F    Ký túc xá, Cửa ra vào khu vực KTX 

3F    Ký túc xá 

2F    Ký túc xá 

1F    Ký túc xá , Gym

BECI 
Thông tin KTX

KÍ TÚC XÁ
THÔNG TIN

Phòng 1/ 2/ 3A/ 3B

Phòng 1 người Bàn học cá nhân

Phòng 2 nguời
Phòng 3 người

Quang cảnh nhìn từ Beci Lounge

Phòng 1 / 2 / 3A / 3B 
(Phòng 3B không có ban công)

Nội thất: 
Gường ngủ, bàn học, tủ quần áo, tủ 

lạnh, toilet, ban công.
Dịch vụ: 

Wifi, nước nóng lạnh, đệm sưởi ấm.
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Phòng 4 / 6 người

Thông tin phòng 
phòng 4-6 
Nội thất: 

Gường ngủ, bàn học, tủ quần áo, tủ 
lạnh, toilet ( không có ban công )

Dịch vụ: 
Wifi, nước nóng lạnh, đệm sưởi ấm.

Phòng 4 người

Bàn học cho 4 người

Phòng 6 người

Hàng lang Kí túc xá

19 

Đó là một nơi cư trú bên ngoài 3-4 phút đi bộ 
từ khuôn viên chính.
Được xây dựng vào năm 2018, nó có nội thất 
sạch sẽ với tông màu trắng và nội thất hiện 
đại. Có hai loại ký túc xá: phòng tiêu chuẩn và 
phòng Master. Nó phù hợp cho các thực tập 
sinh muốn đi du học trong một bầu không khí 
miễn phí.

DORMITORY
EXTERNAL

BECI
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LOUNGE
BECI

Lounge được xây dựng theo lối kiến trúc Anh quốc với mái vòm cao và họa tiết 
đối xứng, mang lại cảm giác sang trọng và cân bằng. Bên cạnh đó với việc trang 
trí tất cả các cửa sổ bằng kính trong suốt, kéo dài từ trần đến sát sàn là một cách 
quan tâm đầy tâm lý của BECI dành cho sinh viên. Lounge nằm ở tầng cao nhất 
của tòa nhà Kí túc xá, vì vậy quang cảnh vô cùng khoáng đãng và tươi đẹp. Sau 
những giờ học tập chăm chỉ, sinh viên có thể vừa thưởng thức một tách cafe 
thơm lừng vừa nhâm nhi mẩu bánh ngọt ngào và tận hưởng không khí trong 
lành, thiên nhiên hùng vĩ trên Lounge.
Cảm giác thư thái và cảm hứng học tập sẽ được tiếp thêm dào dạt.
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LEARN, STUDY, RELAX
BECI LOUNGE
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ACADEMY
BECI
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9 giờ
Lớp 1 :1 (4 giờ) + Lớp nhóm (2 giờ) + Lớp tối 3 giờ (Optional)

Những học sinh không thuộc diện SPARTA muốn tham gia chương trình SP & Rehab 

phải trả một khoản phí bổ sung.

Chương trình SP: PHP2,000 (Mỗi tuần một lần/tháng) Chương trình Rehab: PHP1,000 (1 tuần)

SPEED ESL
SEMI  SPARTA PROGRAM

Chương trình Semi Sparta với lịch sử lâu đời nhất trong các chương trình đào tạo ngôn ngữ BECI. Đây là chương trình mở 

cho người mới bắt đầu, sinh viên trung cấp và cao cấp. Sinh viên được đào tạo chuyên nghiệp với nhiều học phần để có 

thể giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua việc cân bằng trong từng kỹ năng như: Nghe, Nói, Đọc, Viết.
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11 giờ

Lớp 1 :1 (5 giờ) + Lớp nhóm (3 giờ) + Lớp tối (3 giờ)

+ Kiểm tra nói hàng tuần + 

lớp SP+ Lớp Rehab (1 tuần)

SPARTA ESL
SPARTA PROGRAM

Đây là chương trình ESL đặc biệt nhất của BECI, học tiếng Anh với tinh thần quyết tâm cao như những chiến binh Sparta, 

trong Chương trình này, học sinh không được phép đi chơi vào các ngày trong tuần. Bên cạnh đó, chương trình Sparta 

này Giáo viên tập trung vào việc điều chỉnh từng bài nói của học sinh, chú trọng vào việc sửa lại các phát âm sai một cách 

hoàn hảo thông qua chương trình SP và luyện phát âm Rehab.
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TOEIC
9 giờ

Lớp 1 :1 (4 giờ) + Lớp nhóm (2 giờ) + Lớp tối (3 giờ)

Is the TOEIC training and test program that ensures the output score. Class emphasizes listening and speaking 

skills trained and edited by teachers in the classroom every day. Teachers through many years of experience 

teaching TOEIC, have good teaching methods and spirit enthusiastic sharing. The syllabus specifically focuses on 

TOEIC certification exams and is selected from a personal trainer standing class.

- Học viên đăng ký học ít nhất 12 tuần

- Học viên phải đảm bảo tham gia 95% thời gian học.

- Với học viên có điểm chính thức của TOIEC không quá 1 năm

- Trường hợp học viên không có điểm chính thức, sẽ làm thi đầu vào tại trường Nếu học 

viên không đạt được mức điểm đảm bảo thì sẽ được học lại miễn phí 100% cho đến khi 

đạt được mức điểm đó (chỉ trả tiền ăn, kí túc xá và phí địa phương)

- Học viên đăng ký học ít nhất 12 tuần

- Học viên phải đảm bảo tham gia 95% thời gian học

- Với học viên có điểm chính thức của IELTS không quá 1năm

- Trường hợp học viên không có điểm chính thức, sẽ làm thi đầu vào tại trường.

Nếu học viên không đạt được mức điểm đảm bảo thì sẽ được học lại miễn phí 100% 

cho đến khi đạt được mức điểm đó (chỉ trả tiền ăn, kí túc xá và phí địa phương)

- Đầu vào 4.0: đảm bảo đầu ra 5.5

- Đầu vào 5.0: đảm bảo đầu ra 6.0

- Đầu vào 5.5: đảm bảo đầu ra 6.5

- Đầu vào 6.5: đảm bảo đầu ra 7.0

- Đầu vào trên 400: đảm bảo đầu ra 700
- Đầu vào trên 700: đảm bảo đầu ra 900

Lớp 1 :1 
(4 giờ)

Lớp nhóm 
(2 giờ)

Lớp tối 
(3 giờ)

- TOEIC Speaking
- TOEIC Listening
- TOEIC Reading
- TOEIC Writing

- Luyện nói tự nhiên,
- Luyện nghe phản xạ

Mock Test TOEIC, 
Chiến lược

làm bài thi TOEIC, 
Từ vựng TOEIC

chương 
trình giáo 

dục

Mức điểm 
đảm bảo

Điều kiện 
đảm bảo
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Lớp 1 :1 
(4 giờ)

Lớp nhóm 
(3 giờ)

Lớp tối 
(2 giờ)

Lớp 1 :1 
(4 giờ)

Lớp nhóm 
(3 giờ)

Lớp tối 
(4 giờ)

- IELTS Speaking 
- IELTS Listening 
- IELTS Reading 
- IELTS Writing

- Luyện nói tự
- nhiên/ Luyện
- Nghe phản xạ
- (BBC/TED)

Kỹ năng làm bài/
Từ vựng IELTS

- IELTS Speaking 
- IELTS Listening 
- IELTS Reading 
- IELTS Writing

- Luyện nói tự
- nhiên/ Luyện
- Nghe phản xạ
- (BBC/TED)

Mock Test IELTS,
Chiến lược làm 

bài thi
IELTS, Từ vựng 

IELTS

IELTS 
NỀN TẢNG & ĐẢM BẢO
•   Là chương trình đào tạo và luyện thi IELTS với 2 hình thức IELTS nền tảng và IELITS đảm bảo mức điểm đầu ra.

•   Giúp học viên không chỉ cải thiện điểm số mà còn có khả năng giao tiếp tiếng anh tự tin, chuyên nghiệp thực sự.

•   Hoàn thiện chắc chắn từng kĩ năng nghe - nói - đọc - viết cho học viên thông qua lớp 1:1.

•   Học viên rèn được sự tự tin trong việc thể hiện ý tưởng bằng tiếng anh trong lớp nhóm. Đặc biệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên 

người Anh, giúp học viên làm quen giọng người bản ngữ, tương tự các Ban Giám Khảo của kì thi IELTS thật.

•   Học viên được học lồng ghép chương trình phát âm Rehab, một yếu tố quan trọng, chiếm 25% điểm số của bài thi Speaking.

•   Học viên dễ dàng nhận ra được sự cải thiện và tiến bộ của bản thân thông qua các buổi thi thử (Mock Test). Kết quả thi thử sẽ được 

đăng tải và lưu trữ trên hệ thống EDUCARE của BECI.

Mức điểm 
đảm bảo

Điều kiện 
đảm bảo

IELTS Đảm bảoIELTS Nền tảng
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Chương trình
BARISTA
Chương trình bao gồm các khóa học 20 ngày và diễn ra từ thứ Hai đến thứ 

Sáu. Lịch học dựa trên lịch trình của học sinh và bạn có thể tận dụng các kỹ 

năng ngôn ngữ bạn đã tích lũy được thông qua chương trình ESL. Café Café 

trong BECI Lounge sẽ cung cấp cho bạn chứng chỉ sau khóa học.

Học phí: Php 6000/ 20 ngày 

*Chỉ áp dung cho học viên đang học tại trường.

Nắm vững kiến thức về nghề Barista và các loại cafe khác nhau trên thế giới.
Thành thạo trong việc sử dụng và sửa chữa các thiết bị rang, xay cafe và thiết bị pha chế.
Nắm vững các công thức cũng như bí quyết pha chế các loại cafe Espresso, 
Americano, Campuccino, Latter, Macchiato, Mocha...
Nhuần nhuyễn trong kỹ năng trang trí, nghệ thuật tạo hình Latte.
Trở thành 1 nhân viên Barista chuyên nghiệp đủ tiêu chuẩn làm việc ở nước ngoài.

SPECIAL BUSINESS

 ENGLISH COURSE

1. Speaking – Business English Speaking

2. Listening – Interactive Comprehension

3. Writing – Business English Correspondence

4. Reading – Business English Vocabulary

5. Business Presentations, Debate and Role Plays

- Mong muốn làm việc trong môi trường nước ngoài chuyên nghiệp.

- Có kế hoạch tham gia chương trình Working Holiday tại Newzelan, Australia, Canada.

- Có kiến thức tiếng anh nền tảng hoặc đã tham gia lớp SPEED ESL hoặc SPARTA.

- Bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh thương mại từ cơ bản đến nâng cao dành cho bất kỳ ai 

đang học tập và làm việc trong môi trường này.

- Hình thành sự tự tin và tự nhiên khi trình bày vấn đề trong công việc.

- Vận dụng tiếng anh trong các tình huống thực tế liên quan tới công việc.

- Nắm vững cách dùng các từ ngữ và thuật ngữ của các kiểu viết thư trong công việc.

- Cơ hội thực tập miễn phí tại các công ty ở thành phố Baguio dành cho học viên nào đạt 

trình độ tiếng anh cao cấp.

Level 1: 
Sơ cấp

Tiếng anh thương mại sơ cấp
- Từ vựng thương mại

- Cách viến CV và đơn xin việc
- Kỹ năng phỏng vấn

Level 2: 
Trung cấp

Level 3 : 
Cao cấp

9 giờ
Lớp 1 :1 (5 giờ) + Lớp nhóm (1 giờ) + Lớp tối (3 giờ)

Các lớp học ban đêm là tùy chọn 

Sẽ rất hữu 
ích nếu bạn 

đang

Bạn sẽ nhận 
được gì qua 
khóa học

Bạn sẽ nhận 
được gì qua 
khóa học

Tiếng anh thương mại trung cấp
- Cách viết bản thương mại

- Cách đọc và hiểu các văn bản 
thương mại

- Kỹ năng thuyết trình trong 
các cuộc họp

Tiếng anh thương mại cao cấp
- Cách viết thư và làm báo cáo
- Cách hiểu và thảo luận các 

vấn đề thương mại.
- Dẫn dắt các cuộc họp



SPEAKING 
PRESCRIPTION

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN NÓI TĂNG CƯỜNG

Kiểm tra khả năng tiến bộ trong quá trình học ngoại ngữ và nắm bắt điểm yếu của học sinh 

(từ vựng, ngữ pháp hoặc phát âm...) để giúp học sinh tập trung vào kỹ năng còn yếu.

Ghi lại tất cả các quy trình, phương pháp bao gồm phỏng vấn, khuyến khích sự tham gia tích 

cực của học viên thông qua các phương pháp khác nhau như trả lời câu hỏi, mô tả hình ảnh và 

giải thích một chủ đề. 

Giáo viên sẽ ghi lại kết quả nói của học viên từ video và kiểm tra các lỗi về ngữ pháp, phát âm 

và sự lưu loát. Điểm số được đánh giá dựa trên 9 tiêu chuẩn khách quan (cách phát âm, nhấn 

giọng, ngữ điệu, từ vựng, ngữ pháp, nhất quán ngữ cảnh, độ chính xác nội dung, khả năng 

nghe hiểu, sự thoải mái và thành thạo khi nói…). Điểm số tính từ các tiêu chí này sẽ được xem 

như là trình độ của học viên

Tóm Tắt

Hệ thống
kiểm tra

Hệ thống
đánh giá

Đầu vào Kiểm 
tra cấp độ

Tiến hành lớp 
SP

Tư vấn dựa 
trên kết quả 

SP

Bảng kiểm tra 
kết quả SP

Hoàn thành 
bản dịch SP

SP Kiểm tra cấp 
độ (Mỗi tuần 

một lần)

Ghi âm
Video

Mã hóa 
Video

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

SP TRANSCRIPTION & RESULT

Mô tả kết quả 

SP ASSESSMENT CRITERIA & RESULT

SP TRANSCRIPTION

Cách diễn đạt
chỉnh sửa các 
cấu trúc sai 
và hướng dẫn 
bằng cấu trúc 
đơn giản

Ngữ pháp
Sửa câu cấu trúc 
sai thành một 
cấu trúc thích 
hợp. 

Phát âm
Cách phát âm: Một 
giáo viên phụ trách 
sẽ ghi lại các phát 
âm sai và hướng 
dẫn cách phát âm 
chính xác. 

Điểm số được đánh giá dựa trên 9 tiêu chuẩn khách quan (cách phát âm, 
nhấn giọng, ngữ điệu, từ vựng, ngữ pháp, nhất quán ngữ cảnh, độ chính xác 
nội dung, khả năng nghe hiểu, sự thoải mái và thành thạo khi nói…)

Mục tiêu chính của SP là tăng số lượng các cấu trúc câu phổ biến và ngay lập 
tức sửa lại sai sót của học viên để họ có thể sử dụng các cấu trúc chính xác 
trong cuộc hội thoại hằng ngày. 
Học viên sẽ sử dụng các cách diễn đạt chính xác hơn sau một tuần và biết 
mức độ hoàn thiện của cấu trúc sau 3 đến 4 tuần. 
Điểm số SP được tính từ 1 đến 9. Mức 4 đến 6 là mức điểm trung bình, và 
mức 7 đến 9 là mức điểm cao. 
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Số lần kiểm tra SP cho mỗi chương trình

* Semi Sparta – Một lần một tháng
* Sparta – Một lần một tuần 



Các bài học về phát âm được giảng dạy bởi các giáo viên bản xứ : Mỹ 

Chương trình học kéo dài 1 tuần với số lượng học viên ít hơn 5 người. 

Học viên các khóa Sparta, IELTS, TOEIC và TOEFL được miến phí đối với chương trình này. 

Học viên sẽ được nâng cao không chỉ về phát âm, mà còn được hỗ trợ các cách dùng 

từ, dùng câu từ cơ bản đến nâng cao. 

(Đối với học viên không thuộc khóa Sparta, IELTS, TOEIC và TOEFL, lệ phí cho chương 

trình Rehab là PHP 1,000)

Giáo viên Mỹ luân phiên dạy một lớp (4 giờ) về cách phát âm, 

và sẽ được ôn lại với giáo viên Filippino trong vòng 2 giờ. 

1PM ~ 5 PM (Giáo viên Mỹ) 

7PM ~ 9 PM (Giáo viên Filipino)

Chính sách EOP (chỉ sử dụng tiếng Anh) trong suốt quá trình REHAB

REHAB
PROGRAM

Luyện phát âm tăng cường

NỘI DUNG

MỤC TIÊU

BÀI HỌC

THỜI GIAN

NỘI QUY

Là chương trình được thiết kế riêng biệt giúp học viên có thêm thời gian luyện phát 
âm, tương tự môn “Đánh vần” và “Tập đọc” ở Việt Nam. 
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BECI EDUCARE
SYSTEM

Là phần mềm giúp gia đình cũng như mỗi học viên có thể theo giõi trực tiếp và suyên suốt quá trình học tập của 
học viên tại BECI

Các sinh viên có thể xem thông tin cơ bản như tên 
tiếng Anh, quốc tịch, giới tính và ngày sinh của họ.
 Ngoài ra, tên trên hộ chiếu, cấp nhập cảnh, ngày 
bắt đầu học, khóa học họ đang tham gia cũng được 
ghi lại.

 Tất cả các loại bài kiểm tra và lịch học mà các sinh 
viên đã thực hiện từ đầu đến cuối khóa học được 
cập nhật.
 Mỗi bài kiểm tra được chia thành năm phần: Nói, 
Đọc, Nghe, Viết và Ngữ pháp. Học sinh có thể được 
kiểm tra SP thông qua các video và tự xem lại.

 Đối với các khóa học Semi-Sparta và Chuẩn bị kiểm 
tra, video thử nghiệm SP sẽ được tải lên mỗi tháng 
một lần.

www.becieducare.com



Trải nghiệm đa dạng
các hoạt động vui chơi ở Baguio!

Các địa điểm tham quan tuyệt vời ở rất gần Và xung quanh thành phố Baguio, Philippines.

Chúng ta hãy lên đường nào! 

Thử sức cùng hoạt động lướt sóng tại bãi biển San Fernando, cách thành phố Baguio chưa tới hai giờ đi xe; Banaue, nơi bạn 

có thể tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của các cánh đồng ruộng bậc thang; Trải nghiệm cảm giác trekking và đi bộ  tham quan ở  

Sagada; Du lịch đến Vigan và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật mang hơi hướng của văn hoá và kiến trúc Tây Ban Nha.

Dạo một vòng nữa nhé! 

Sinh viên có thể chơi golf tại Câu lạc bộ World-class Country; Cưỡi ngựa và cắm trại ở ngoại ô thành phố Baguio. Ngoài ra, 

sinh viên có rất nhiều không gian để tham gia các hoạt động thể thao bên trong khuôn viên của BECI.

Lướt sóng, Tham quan các di sản văn hoá thế
giới, và Trải nghiệm hoạt động Cưỡi ngựa!

VUI CHƠI GIẢI TRÍ

BECI

Học viện Anh ngữ BECI hướng sinh viên nâng cao khả năng 

Anh ngữ thông qua các hoạt động ngoại khóa và tương tác 

với người bản xứ. Nền tảng chính là BECI tạo điều kiện cho 

sinh viên chia sẻ tài năng của họ thông qua các hoạt động 

ngoại khóa có tên là “Outreach Program”. Với chương trình 

này, sinh viên của BECI có cơ hội thực hành tiếng Anh của 

mình bằng cách tham gia tích cực trong các hoạt động giao 

lưu với các trường trung học địa phương và các trường đại 

học, họ chia sẻ tài năng trong các lĩnh vực của họ thông qua 

các bài giảng, thuyết trình hoặc hùng biện. Các giáo viên sẽ 

hướng dẫn các kỹ thuật thuyết trình, đàm phán, cách lập 

luận và trả lời các câu hỏi. Gần đây, hoạt động “Cùng nhau 

nấu ăn”  đã được tổ chức để sinh viên BECI cùng học nấu 

ăn với trẻ em thành phố Baguio. Tại đây, sinh viên BECI 

giới thiệu thực phẩm truyền thống của đất nước họ, sử 

dụng tiếng Anh để hướng dẫn cách nấu ăn cho trẻ em địa 

phương.

Những kiến thức Tiếng Anh học từ 
BECI, được áp dụng 200% trong các 
hoạt động

BECI
Hoạt động ngoại khóa

37 38 



Chứng chỉ Giáo dục

[Chuẩn bị khởi hành]
- Passport, vé khứ hồi

- Bảo hiểm: mang theo thẻ bảo hiểm y tế quốc tế
- Credit card: Master card, Visa card etc.

[Chuẩn bị cho học tập]
- Từ điển, bút viết, sách ngữ pháp/từ vựng

[Chuẩn bị khác]
- Chuẩn bị bộ chuyển tiếp điện 110V

(dòng điện trong KTX là 220v)
- Mousse, máy sấy tóc, dao và dụng cụ cắt móng

tay là những vật dụng bị cấm đưa lên máy bay, cần
gửi chúng vào trong hành lý ký gửi.

Tư vấn
chọn các
khóa học

Đóng học phí

Chuẩn bị
lên đường

Đăng kí
nhập học

Đóng lệ phí
đăng kí nhập 

học

Nhập học

Những điều cần chuẩn bị Quy trình đăng ký học

Các quy định này được nêu rõ trong bảng thông báo học phí, vui lòng tham khảo thông tin chính xáctừ Agency.

[Quy chế đăng kí nhập học]

- Lệ phí đăng kí học 100$ sẽ không được hoàn trả và học phí cần thanh toán hoàn tất 4 tuần trước khihọc viên đến học tại BECI.

- Đối với trường hợp sinh viên muốn gia hạn học thêm, sinh viên phải đăng kí trước thời gian kết thúc khóa học hiện tại 4 tuần và hoàn tất 

học phí trước 2 tuần.

- Học phí và các chi phí khác không được chuyển nhượng.

[Quy định hoàn trả học phí]

- Nếu sinh viên muốn thay đổi lịch trình hoặc thời gian nhập học thì phải thông báo trước ngày nhập học cũ ít nhất là 3 tuần.

Nếu không, mọi yêu cầu thay đổi sẽ không được chấp nhận.

+ 3 tuần trước khi khóa học bắt đầu: Sinh viên được hoàn trả toàn bộ học phí đã đóng, riêng lệ phí đăng kí không được hoàn trả.

+ 2 tuần trước khi khóa học bắt đầu : Sinh viên được hoàn trả toàn bộ học phí đã đóng, riêng lệ phí đăng kí không được hoàn trả và phí 

thay đổi là 200$.

+ 1 tuần trước khi khóa học bắt đầu: Sinh viên được hoàn trả toàn bộ học phí đã đóng, riêng lệ phí đăng kí không được hoàn trả và phí 

thay đổi là 300$.

- Thay đổi quyết định học sau khi khóa học đã bắt đầu :

+ Chương trình học còn nhiều hơn 8 tuần: Sinh viên được hoàn trả lại 60% học phí của chương trình học còn lại.

+ Chương trình học còn từ 4 tuần đến ít hơn 8 tuần: Sinh viên được hoàn trả lại 50% học phí của chương trình học còn lại.

+ Chương trình học còn ít 4 tuần: không được hoàn trả học phí.

- Nếu muốn thay đổi quyết định học sau khi khóa học đã bắt đầu, Sinh viên vui lòng điền vào bảng đăng kí và nộp về văn phòng trước 1 

tuần. BECI sẽ hoàn trả học phí sau 4 tuần, kể từ khi khóa học bạn đăng kí ban đầu kết thúc.
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