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GIỚI THIỆU
Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Anh ngữ 

Trung tâm Anh ngữ SMEPace Việt Nam 
Đơn vị đào tạo Tiếng Anh IELTS Chuyên sâu

SMEPace Việt Nam.

SỨ MỆNH
TẦM NHÌN&

Với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập 
và hợp tác quốc tế, SMEPace mong muốn chắp cánh ước mơ, giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn ra tầm thế giới, đồng thời góp phần phát 
triển nền giáo dục và kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục phát triển theo định hướng lấy chất lượng làm đầu và trở thành một trong những trung tâm đào tạo ngoại ngữ uy tín nhất cả 
nước sẽ là tầm nhìn chiến lược của SMEPace trong thời gian tới. 

Đa dạng hóa đối tượng đào tạo và 
không ngừng nâng cao chất lượng 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của xã hội.

Mở rộng quy mô, nâng cao vị thế và 
thương hiệu của SMEPace không chỉ 
trong nước mà còn vươn ra tầm quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo lên tầm chiến 
lược sẽ trở thành một trong những thế 
mạnh của Trung tâm.

Hiện nay tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao 
tiếp phổ biến nhất trên thế giới. 
Ngày càng nhiều phụ huynh sẵn sàng đầu tư thời 
gian và công sức cho con em mình học tiếng Anh
và sử dụng thành thạo cho mục đích học tập và 
làm việc sau này. Việc học tiếng Anh nói chung
và sở hữu chứng chỉ IELTS nói riêng - không chỉ
phục vụ cho việc đi du học, mà còn để ứng tuyển
vào các công ty nước ngoài hay tập đoàn lớn. 
Ngoài ra,với chứng chỉ IELTS trong tay, học sinh
sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt
nghiệp  THPT hay dùng để xét tuyển vào các 
trường Đại học hàng đầu trong nước. 

Trung tâm Anh ngữ SMEPace tự hào là đơn vị tiên 
phong tổ chức các khóa học Tiếng Anh chuyên sâu, 
phù hợp với mọi đối tượng học viên và tự tin sẽ giúp 
bạn đạt được kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu 
đặt ra trước khóa học. 

Xin kính chúc Quý vị cùng gia đình sức khỏe, chúc 
các em học sinh học tập hiệu quả và gặt hái được 
nhiều thành công!
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Với đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài dày dặn kinh nghiệm, 
thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng chính thức từ 
Hội đồng Anh và IDP. Giáo viên luôn được cập nhật những thay 
đổi về dạng đề thi, cách chấm điểm và đánh giá. Bên cạnh đó là  
đội ngũ trợ giảng Việt Nam với trình độ IELTS từ  7.0-8.5, được 
đào tạo bài bản theo chuẩn của SMEPace, sẵn sàng hỗ trợ học 
sinh trong suốt khóa học.

Mô hình lớp Liên kết Quốc tế chính là chiếc chìa khoá vạn năng, không 
chỉ tạo ra một lộ trình học tập hệ thống, cân đối giữa kiến thức bộ 
môn và kiến thức Anh ngữ mà còn giúp học sinh có cơ hội phát triển 
bản thân toàn diện trong môi trường tốt nhất. 

Ở một khía cạnh nào đó, có thể nói khối Liên kết Quốc tế tại các trường 
THPT liên kết với SMEPace chính là khối lớp “chất lượng cao”. Học sinh 
những khối lớp này, ngoài việc được nhà trường bổ trợ các môn học theo
phân ban, các em còn được học Tiếng Anh IELTS cùng SMEPace để đáp
 ứng được yêu cầu đầu vào khắt khe của các trường đại học danh tiếng
trong và ngoài nước. 

IELTS FOR SCHOOL

IELTS SUMMER ADVENTURE

IELTS MASTER

IELTS ACCELERATION

IELTS TEST-PREP

IELTS DISCOVERY
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0866 066 568

https://smepace.vn/

info@smepace.vn

Tầng 4, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

Foundation (IELTS 4.0 - 4.5)

2 học kỳ/ Năm
Progress (IELTS 5.5)
Achievement (IELTS 6.0 - 6.5)
Success (IELTS 7.0+)

Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

4-6 tuần/ khóa
6 ngày/ tuần

Progress (IELTS 5.5)
Achievement (IELTS 6.0 - 6.5)
Success (IELTS 7.0+)

Foundation (IELTS 4.0 - 4.5)
Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

12-16 tuần/ khóa
2-3 buổi/ tuần

Progress (IELTS 5.5)
Achievement (IELTS 6.0 - 6.5)
Success (IELTS 7.0+)

Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

10 buổi
(Tối thiểu)

Progress (IELTS 5.5)
Achievement (IELTS 6.0 - 6.5)
Success (IELTS 7.0+)

Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

16 tuần/ khóa
2 buổi/ tuần

Explorer
Voyager
Pacer

Trình độ/ Mục tiêu đầu raThời gian

8 tuần/ khóa
6 buổi/ tuần

Achievement (IELTS 6.0 - 6.5)
Success (IELTS 7.0+)

HÌNH ẢNH KHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ

LỚP LIÊN KẾT QT TẠI CÁC TRƯỜNG THPT


