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E3 ENGLISH HOUSE

TH EDUCATION

Bắt đầu từ một trung tâm
Tiếng Anh nhỏ với 02 phòng
học. Đăng ký hoạt động với
Phòng GD quận Đống Đa.

Thay đổi thành Cty công nghệ giáo dục TH. TT đăng ký
giấy phép với Sở GD Tp Hà Nội (4411-GCN-SDGĐT).
Được Sở LĐ TB&XH cấp giấy phép sử dụng lao động
nước ngoài dưới hình thức giáo viên, chuyên gia.

2013

05 / 2010

2018

2021

ENGLISH HOUSE

TH EDUCATION

Thành lập công ty CP Giáo dục THL
Việt Nam. TT đăng ký giấy phép với
Sở GD Tp Hà Nội. Mở rộng số phòng
học lên 06 phòng

Phát triển lên đến 03 cơ sở tại Hà Nội
với tổng số phòng học lên đến 18
phòng. Phát triển dịch vụ đào tạo trực
tuyến áp dụng công nghệ AI.
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 TH EDUCATION với hơn 10 năm hoạt động tự hào
đào tạo ra nhiều lứa học sinh xuất sắc, đỗ trường
chuyên, trường CLC, Đại học với tỷ lệ cao và liên
tục dành các giải thưởng danh giá tại các kỳ thi
Tiếng Anh trong nước, quốc tế và các kỳ thi học
sinh giỏi của Bộ GD.
 TH EDUCATION phát triển độc quyền hệ thống
"PHẦN MỀM GIẢ LẬP" mô phỏng các kỳ thi Tiếng
Anh giúp học sinh có được các trải nghiệm "THỰC"
qua đó nâng cao kiến thức và sự tự tin khi bước
vào kỳ thi chính thức.

GIÁO VIÊN TH EDUCATION
Tại TH EDUCATION, chúng tôi thực hiện một quy trình tìm kiếm và
tuyển dụng giáo viên rất “khắt khe” để có thể duy trì bền vững tôn
chỉ hoạt động: DẠY THẬT (TRUE TEACHING)
Giáo viên Việt Nam:
Là các giảng viên, giáo viên từ các trường lớn. Các giáo viên tốt
nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phương pháp lý
luận giảng dạy đến từ các trường như ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ
- Đại học Quốc Gia, Đại học Hà nội và các đại học quốc tế như Mỹ,
Úc, Anh
Giáo viên Nước ngoài:
100% đều có giấy phép lao động (work permit), được tuyển chọn
qua 03 vòng (01 vòng sơ tuyển + 02 lần giảng thử), có bằng cấp
TESOL, CELTA, tốt nghiệp ĐH và có kinh nghiệm giảng dạy tối
thiểu 02 năm.
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Mr. Partrick

Cô Nguyễn Ngọc Mai

Tốt nghiệp Lagos state
University chuyên ngành
ngôn ngữ Tiếng Anh.
Đại học Trinitry chuyên
ngành Phương pháp lý
luận giảng dạy

Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng
dụng và giảng dạy Tiếng
Anh trường ĐH
Newscastle, Vương quốc
Anh.

Cô Trần Thùy Linh
Thạc sĩ phương pháp lý
luận giảng dạy MTESOL trường Đại học Victoria,
Australia.
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Cô Nguyễn Thị Thu
Hương
Thạc sĩ ngôn ngữ Anh Trường ĐH Hà Nội. IELTS
8.0, GV trường Hà Nội
Amsterdam

Mr. Michael Till
Tốt nghiệp trường
University of the
Witwatersrand,
Johannesburg chuyên
ngành Cử nhân giáo dục
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Cô Nguyễn Thị Hoàn

Ms. Richel

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh
trường ĐH Ngoại ngữ
- Đại học Quốc Gia,
IELTS 8.0.

Cử nhân sư phạm. Giáo
viên Trường Wellspring,
giáo viên Trường Quốc tế
Hàn Quốc

Cô Nguyễn Mỹ Linh
Thạc sĩ phương pháp lý
luận và giảng dạy bộ
môn Tiếng Anh – Đại học
Ngoại ngữ - Đại học
Quốc Gia.

Thầy Lê Hoàng Phúc

Cô Nguyễn Phi Nga

Tốt nghiệp RMIT,
Australia. Học trường
Pittburg, bang
Pelsynvania, USA

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh
trường ĐH Hà Nội. GĐ
đạo đào tạo hệ thống
Anh ngữ Sydney.

Cùng nhiều giáo viên tiêu biểu khác của TH EDUCATION ...
TH EDUCATION – TIẾNG ANH CÔ THỦY

THÀNH TÍCH
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tóm tắt thành tích 02 năm học 2018-2019 & 2019-2020
2018 - 2019

Olympic
English

2019 - 2020

08/09 hs lọt vào vòng chung khảo TP 14/15 hs lọt vào vòng chung khảo TP
đoạt giải trong đó: 01 giải Nhất, 05
giải Nhì, 02 giải KK

đoạt giải trong đó: 01 giải Nhất, 04
giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải KK

07/07 hs vào vòng QG đoạt giải trong
TOELF
Primary
Junior

08/08 học sinh lọt vào vòng QG đoạt
giải trong đó: 01 giải Nhì, 01 giải KK,
05 giải KK cấp TP KV miền Bắc.

đó: 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải KK
cấp TP KV miền Bắc (chưa có xếp giải
Quốc Gia)

01 giải KK TOELF Junior (học sinh lớp
6, có số điểm cao thứ 2 toàn hs khối 6
khu vực miền Bắc)
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THÀNH TÍCH
tóm tắt thành tích 02 năm học 2018-2019 & 2019-2020

Thi HSG

Thi
Chuyên
CLC

Rất nhiều học sinh đoạt giải cao HCV, HCB, giải Nhất, Nhì, Ba Quốc Tế, Quốc
Gia, Thành phố môn Tiếng Anh.

Tỷ lệ học sinh đỗ vào 6, 10 các trường chuyên, trường CLC rất cao. Nhiều bạn
đạt học bổng tại các trường danh tiếng như: Newton, DGS,...Tỷ lệ đỗ trường
chuyên/CLC của lớp TÀI NĂNG là 100%

Thi THPT

72% số học sinh thi THPT QG (Thi Đại Học) đạt 9+ môn Tiếng Anh

Tiếng Anh
toàn diện

98% số học sinh học tại TH Education sau 2 khóa (6 tháng) đều đạt tiến bộ và
đạt điểm thi học kì 9 điểm trên lớp
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC
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Tiếng Anh luyện thi
học sinh giỏi

TA luyện thi chuyên
(Amsterdam cấp 2 - 3,
chuyên Ngoại ngữ…)

Tiếng Anh
Thi điều kiện

Chương trình giúp học viên
nắm chắc kiến thức, đạt đủ
điểm để vượt qua những
kỳ thi có môn Anh ngữ là
môn bắt buộc.

Chương trình tập trung vào
những kỳ thi mang tính thử
thách cho học sinh như
TOEFL Primary / Junior,
Olympic English…

Khi theo học chương trình
này, học sinh sẽ được chú
trọng luyện kỹ năng giải
đề, kỹ năng xử lý những
dạng bài thường gặp trong
những kỳ thi chuyên chọn
nhằm tối ưu hóa kết quả
một cách tốt nhất.

Chương trình tập trung ngữ
pháp, từ vựng, các chủ đề
trọng điểm cơ bản và nâng
cao, luyện đề cho học sinh
thi chuyển cuối cấp TA là
môn thi điều kiện vào cấp
2, cấp 3, thi THPT Quốc
gia.

200.000 đồng / buổi

200.000 đồng / buổi

230.000 đồng / buổi

200.000 đồng / buổi

TA toàn diện
(Cấp 1 – 2 – 3)
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC

TA luyện thi CLC
(Cầu Giấy, Lương Thế Vinh,
Nguyễn Tất Thành…)

true learning – true teaching

Tiếng Anh
Luyện thi Đại học

Chương trình IELTS,
TOEFL ITP

Tiếng Anh tài năng

Là lớp học ĐẶC BIỆT quy
tụ 100% các học sinh tài
năng đoạt giải tối thiểu
cấp thành phố bộ môn
Tiếng Anh.

Khóa học một mặt bổ sung
những dạng kiến thức ngữ
pháp nâng cao, tập trung
hoàn thiện kỹ năng giải đề,
xử lý những dạng bài khó
theo đúng format đề thi
của từng trường.

Tham gia khóa học, học
viên sẽ được rèn kỹ năng
làm bài, các lưu ý cũng
như một số kỹ thuật cần
thiết để xử lý từng dạng
chuyên đề có trong bài thi.

Đào tạo toàn diện đầy đủ 4
kỹ năng Nghe – Nói – Đọc
– Viết. H.viên sẽ được rèn
luyện khả năng xử lý bài
thi, định hướng du học
trong lương lại, tạo tiền đề
theo học những bậc học
cao hơn sau này.

200.000 đồng / buổi

230.000 đồng / buổi

300.000 đồng / buổi
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GIÁO TRÌNH - TIẾNG ANH CẤP 1
GIÁO TRÌNH CHÍNH KHÓA
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SÁCH BỔ TRỢ

PHẦN MỀM BỔ TRỢ

GIÁO TRÌNH - TIẾNG ANH CẤP 2, 3
GIÁO TRÌNH CHÍNH KHÓA
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SÁCH BỔ TRỢ

PHẦN MỀM BỔ TRỢ

GIÁO TRÌNH – CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
GIÁO TRÌNH TOELF & OE

GIÁO TRÌNH IELTS

Cùng nhiều bộ giáo trình độc quyền tự biên soạn của TH EDUCATION ...
TH EDUCATION – TIẾNG ANH CÔ THỦY
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PHẦN MỀM BỔ TRỢ

TẠI SAO LẠI CHỌN
TH EDUCATION?
true learning – true teaching

MÔ TẢ

Chắc cơ bản, đạt điểm
tốt các bài kiểm tra,
thi học kì trên lớp

Chuyên sâu thi các kì
thi HSG Toefl Primary,
Toefl Junior, Olympic
English, các kì thi HSG
các cấp của Bộ GD

Ôn thi các kỳ
thi HSG

Chắc cơ bản

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOÀN DIỆN, ĐA MỤC TIÊU

TẠI SAO LẠI CHỌN TH EDUCATION?

Luyện tập các chuyên
đề ngữ pháp. Bám sát
khung của bộ GD và
khung năng lực 6 bậc
chuẩn châu âu CEFR

Hs được học luyện
Toefl Primary, Toefl
Junior,
Olympic
English, các kì thi HSG
của bộ GD ngay trong
chương trình học trên
lớp. Triển khai ở các
lớp khá - có mục tiêu
học thi HSG
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Thi lên 6, 10 các
trường chuyên: Ngoại
Ngữ, Chu Văn An,
Amsterdam ... và các
trường CLC: Nguyễn
Tất Thành, Ngôi Sao,
Archimedes ...

Ôn thi trường
CLC / chuyên
Luyện đề, làm các đề
mô phỏng, chuyên đề
theo đúng format, độ
khó của các kì trường.
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Là một chương trình
Nâng cao có tính hàn
lâm.

IELTS & n.pháp
nâng cao
Ngữ pháp, từ vựng
nâng cao và khung
CEFR làm nền tảng
kiến thức để học
IELTS. Nghe, nói, đọc,
viết, từ vựng học thuật
ôn tập và định hướng
kiến thức theo chuẩn
IELTS.

Phát triển toàn diện
các kĩ năng nghe, nói,
đọc, viết, từ vựng, ngữ
pháp, phát âm

Phát triển toàn
diện các kỹ năng
Giáo trình quốc tế kết
hợp với các chuyên đề
ngữ pháp, từ vựng,
nghe, nói, đọc, viết
chuyên sâu do TH
EDUCATION biên soạn

Hình thành tư duy và
phản xạ trực tiếp AnhAnh qua việc luyện
tập, đọc, nghe, học
các môn học bằng TA,
phát triển tư duy ngôn
ngữ, từ vựng, kĩ thuật
viết, thuyết trình, với
các học liệu của Mỹ.
Sử dụng TA như
ngôn ngữ thứ 2
Học theo các chương
trình, ứng dụng đa nền
tảng của Mỹ như
Razkids,
Fafaria,
Acellus, Newsela, ...

TẠI SAO LẠI CHỌN TH EDUCATION?
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TÀI LIỆU HỌC PHONG PHÚ,
CHUYÊN SÂU

BỘ MỤC TIÊU HỌC TẬP
CÁ NHÂN

GIÁM SÁT KỸ VIỆC HỌC &
LỘ TRÌNH HỌC

Bộ ngân hàng câu hỏi phong phú: Đội
ngũ soạn đề và cô Thủy với hơn 11
năm kinh nghiệm luyện thi, thiết kế đề,
bài tập luyện thi các trường chuyên
Am, Nguyễn Tất Thành, trường CLC.

Mỗi khoá học có một bộ mục tiêu học
tập được quy chuẩn và thiết kế kĩ
lưỡng theo mục đích học tập cá nhân
bao gồm: Xây dựng lộ trình học tập kiểm tra - đánh giá - điều chỉnh và xây
dựng lộ trình mới theo đánh giá.

Hệ thống kiểm tra đầu vào phân lọc
học sinh kĩ càng theo đúng trình độ,
đúng khả năng

Cô Thủy với kinh nghiệm giảng dạy
hơn 20 năm trong đó có 12 năm giảng
dạy các kì thi HSG các cấp, các kì thi
Olympic English, Toefl Challenge, IOE,
các kì thi HS chuyên chọn.

TH EDUCATION – TIẾNG ANH CÔ THỦY

Hệ thống báo cáo học tập chi tiết đến
từng học sinh, từng kĩ năng, từng buổi
học
Hệ thống kiểm tra chất lượng định kì
tháng/quý sàng lọc và tìm ra được
điểm hổng của kiến thức, tìm ra học
sinh còn yếu hoặc học sinh học vượt
trội, tiến bộ. Từ đó lại có điều chỉnh
như bổ trợ kiến thức cho học sinh còn
yếu, chuyển hs giỏi lên lớp trên.

CHƯƠNG TRÌNH
TIẾNG ANH TÀI NĂNG
Lớp TIẾNG ANH TÀI NĂNG là lớp học ĐẶC BIỆT. Suốt cả 10
năm TH EDUCATION cũng chỉ tổ chức được 5 lớp, quy tụ 100%
các học viên tài năng đoạt giải tối thiểu cấp thành phố bộ môn
Tiếng Anh. Không chỉ giỏi Tiếng Anh mà các em còn TOÀN
TÀI với các môn khác như Toán, Văn, Lý, Hóa, các môn thể
thao, âm nhạc, hội họa...
Lớp TIẾNG ANH TÀI NĂNG là nơi các em được giao lưu học
hỏi từ chính những bạn bè trong lớp và thụ hưởng những điều
chắt lọc nhất từ các giáo viên hàng đầu của TH EDUCATION.

ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI
MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP BẠN GIỎI – HỌC HỎI LẪN NHAU:
 100% học sinh giỏi, đã đoạt giải trong các kì thi Tiếng Anh
 Lọc đầu vào kĩ càng với bài phỏng vấn và bài phân loại của TH
EDUCATION
BỘ GIÁO VIÊN TỐT NHẤT CỦA TH EDU:
 Cô Thủy và các đồng nghiệp tốt nhất TH EDUCATION mời được.
 03 giáo viên chuyên biệt từng kĩ năng đứng lớp thay vì chỉ 01
giáo viên cho tất cả các kĩ năng.

TH EDUCATION – TIẾNG ANH CÔ THỦY
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Luyện ngữ pháp gắn với các đề thi chuyên như Ams, Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành, các kì thi HSG như Toefl, IOE,

VIẾT

Học bài bản, kĩ càng các kĩ thuật viết câu, đoạn, luận.

DEBATE

OE, kì thi HSG của bộ GDĐT.

Theo các chủ đề mang tính thời sự, sát với thực tế của của giáo trình Keynote - Ted Talks với bộ 3 kĩ năng nổi bật

ĐỌC HIỂU

NGỮ PHÁP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Rèn các kĩ thuật đọc theo với dạng Fiction và Non-Fiction, các câu hỏi theo format các đề thi HSG như Toefl, OE,

Authentics listening (nghe đa dạng), Critical Thinking (tư duy phản biện) và Presentation (Thuyết trình)

EC… Đặc biệt nổi bật với các tiết Đọc Literature (văn học) rèn kĩ thuật đọc hàn lâm, tăng tốc độ đọc, từ vựng học
thuật

TH EDUCATION – TIẾNG ANH CÔ THỦY

LUYỆN ĐỀ

TỪ VỰNG

NGHE HIỂU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
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Luyện tập các dạng nghe Long Conversation của Toefl, IELTS các kĩ thuật làm bài của từng dạng đề với 7 dạng
câu hỏi kinh điển của Toefl, 4 parts theo chuẩn Cambrigde ESOL. Tăng cường tính năng động và sát thực với các
bài nghe Authentic Listening của Tedtalks với đặc thù nghe accent đa dạng giúp hs trưởng thành mạnh mẽ.

Học thuật và Tiếng Anh ESL (English as a second language) ở tất cả các linh vực với các học liệu phong phú từ
sách giáo khoa của bộ đến các học liệu mở rộng, nâng cao của các chương trình học thuật.

Học sinh được tiếp xúc đa dạng các loại đề thi, các kì thi HSG, kì thi quốc tế, kì thi kĩ năng. Mỗi kì thi sẽ được luyện
dạng, luyện áp lực, kiến thức tương thích với kì thi đó.
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GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

true learning – true teaching

Đinh Khoát Hoàng Long
Ngô Sĩ Liên

Giải nhất Quận Tiếng Anh IOE các năm,
HCV các giải Toán Quốc tế
Huy Chương Bạc Violin Quốc tế.

Tống Anh Duy
Amsterdams

Cao Mỹ Duyên
Amsterdams

Cao Vũ Tuấn Khôi
Wellspring

Nguyễn Hoàng Minh
THCS Bế Văn Đàn
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02 giải Nhì Toàn Quốc IOE và OTE (Tiếng Anh Vô địch)
Các giải nhất vẽ
04 giải Nhất Quốc Gia năm 2017 (03 TA, 01 Toán)
Giải nhất tiếng hát Tiếng Anh Tp Hà Nội
Các giải Tiếng Anh, học bổng Tài năng trường Wellspring
Năm 2016 đạt trên 10 HC Vàng/Bạc các giải bơi từ Tp đến QG
990/990 Toeic, lớp 7 đang học C2, IELTS 7.5

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
Kiều Hà Trang
Tiểu học Lê Lợi

Giải nhất QG Toefl Priamry năm 2017
Giải nhì QG Toefl Primary năm 2018
Giải nhất thành phố Olympic English năm 2018
Giải KK quốc gia, nhì miền Bắc Toefl Junior 2019
(lớp 6 thi cùng lớp 9)
Cúp vô địch Ivy Prep hùng biện 2019
Và rất nhiều giải thưởng khác

Nguyễn Xuân Hoàng
Amsterdams

Giải KK QG Toefl Primary năm 2018
Giải nhì thành phố Olympic English năm 2018

Đinh Minh Thư

HCV hùng biện WSC 2019

Ngôi Sao Hà Nội

HCV Writing WSC 2019
HCB Bowl WSC2019
Giải nhất cấp trường, ba cấp Quận IOE năm 2017

Hồ Huy Lâm
Nguyễn Tất Thành

Cao Minh Thư
Tiểu học Phương Mai

900/900 toefl Junior 2020
Giải nhì hùng biện English Champion miền Bắc 2018
Giải nhì Quốc Gia kì thi IOE năm 2017-2018
02 HCV các giải hùng biện kì thi Ivy Prep
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GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Nguyễn Vũ Minh
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•

2 HCV cá nhân, 1 HCB cá nhân và 1 HCV đồng đội lứa tuổi 10+ cuộc thi tranh biện Tiếng
Anh do IVYPREP tổ chức

•

Huy chương bạc kì thi toán Quốc tế Singapore và Châu Á 2019

•

Toefl Primary v2 đạt 230/230 điểm, vòng chung kết đạt 890/900, giải nhì TP Hà Nội, giải
KK Quốc Gia

•

Giải 3 cuộc thi OE Hà Nội

•

Học bổng 100% cho 4 năm học cấp 2 trường Quốc tế Newton

•

Tuyển thẳng vào trường Nguyễn Tất Thành

•

Đỗ trường CLC Cầu Giấy 24.5 (xếp thứ 6/2300 bạn thi)

•

Đỗ trường Hà Nội Amsterdam 22.5 (xếp thứ 15)

•

Đội tuyển toán của trường ôn thi Olympic Toán và Khoa Học Quốc Tế (IMSO)

GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
•

HCV kỳ thi Olympic toán Titan TMO 2019

•

Giải High Distinction kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras 2019

•

Á quân miền Bắc kỳ thi English Champion 2019

•

Giải nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp quận

•

Giải Distinction kỳ thi toán quốc tế Kangaroo IKMC 2019

•

HCV kỳ thi đánh giá năng lực toán học quốc tế IMAS 2019

•

HCV kỳ thi Toán quốc tế SASMO

•

HCV kỳ thi Violympic Toán Tiếng Việt quốc gia

•

HCV kỳ thi TA trên Internet IOE cấp quốc gia

•

Giải nhất kỳ thi Olympic Tiếng Anh tiểu học TP Hà Nội năm học 2018-2019

•

Giải ba kỳ thi Toefl Primary thành phố Hà Nội năm học 2018-2019

•

Giải nhất kỳ thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội

•

Giải nhì kỳ thi chọn đội tuyển Toán IMC

•

HCV kỳ thi khoa học quốc tế VANDA 2019
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true learning – true teaching

Nguyễn Lê Nhật Nam

Điện thoại:
• 024 6663 5665
• Hotline: 08 3456 8889
Địa chỉ:
• Cơ sở 1: 173 Ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội
• Cơ sở 2: CL100, Nam La Khê Hà Đông, Hà Nội
• Cơ sở 3: 9A, ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
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