
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ANH NGỮ PHILINTER 

ĐÔI NÉT VỀ TRƯỜNG:  

 

PHILINTER EDUCATION CENTER được thành lập tháng 6/2003, là một trong hai trường anh ngữ đầu tiên tại 

Cebu. Trường cung cấp chương trình giáo dục tiếng Anh tối ưu dành cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng học viên. 

Trường được tọa lạc tại “The Historic Reort” Lapu –Lapu, Cebu, Philippines.  

PHILINTER EDUCATION CENTER là học viện chuyên nghiên cứu để tạo động lực, đam mê ngôn ngữ cho học 

viên bắt kịp với xu hướng hội nhập toàn cầu.  

Giải thưởng 

Philinter tự hào hai năm liền được nhận giải thưởng “TRƯỜNG ANH NGỮ TỐT NHẤT TẠI CEBU”- “ BEST 

ENGLISH EDUCATION LEARNING CENTER (Cebu award)” được trao tặng bởi tổ chức Natination Product 

Quality Excellence Awards 2015 & 2016; 

“ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ANH NGỮ TỐT NHẤT” “BEST ENGLISH EDUCATION LEARNING CENTER” 

được trao tặng trong giải thưởng năm 2015 của Golden Global dành cho tổ chức kinh doanh xuất sắc.  

Đặt điểm của trường 

1. Nằm ở vị trí đắc địa. 

Phinlinter nằm ở Trung tâm của thành phố Lapu –Lapu, điểm đến du lịch nổi tiếng nhất tại Cebu, 

Philippines. Đồng thời, Philinter chỉ cách sân bay hơn 2km. Địa điểm cực kì an toàn, thuận tiện 

và ôn hòa. Học viên Phinlinter để dàng du lịch và trải nghiệm khắp đất nước   

2. Tỉ lệ quốc tế cân bằng, 



Một hệ thống được tuân thủ nghiêm ngặt gọi là “The Quota Systerm – Hạn ngạch quốc tịch” được 

phát triển nhằm cân bằng tỉ lệ học viên các nước tại Philinter mục đích tạo ra môi trường đa quốc 

tịch thuận tiện cho việc kết nối, trao đổi văn hóa giữa tất cả các nước.  

3. Khung đo lường trình độ tiếng Anh chuẩn Châu Âu 

Hệ thống đo lường trình độ tiếng Anh chuẩn Châu Âu – Council of Eupope. Đây là khung đo 

lường cũng được các tổ chức anh ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC,TOEFL, Cambrige sử dụng 

trong chương trình giảng dạy. 

4. Dịch vụ giáo dục hoàn hảo. 

Philinter nhận được nhiều giải thưởng quốc gia về dịch vụ giáo dục tốt nhất. Chúng tôi cung cấp 

dịch vụ hoàn hảo đến từng học viên từ học tập, chổ ở, ăn uống, dọn phòng, giặt ủi……cho đến 

chăm sóc sức khỏe.  

 

 

 

Các khóa học tại trường:  

Khóa học  Nội dung tổng quát  Thời gian 

học  

Yêu cầu đầu vào  Cấu trúc 

lớp học  

ESL 

General 

Khóa học Tiếng Anh giao tiếp tổng quát 

dành cho tất cả mọi đối tượng học viên 

nhằm phát triển toàn diện tất cả kỹ năng 

Tiếng Anh  

1 tuần – 24 

tuần  

Không yêu cầu đầu vào  4 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn  

ESL 

Intensive 

Khóa học Tiếng Anh hoàn hảo và đặt biệt 

linh hoạt dành cho các bạn muốn phát 
triển bao quát tất cả các kỹ năng trong thời 

gian ngắn 

1 tuần – 24 

tuần 

Không yêu cầu đầu vào 5 lớp 1:1  

2 lớp 
nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn 



ESL 

Junior 

Khóa học được thiết kế dành riêng cho trẻ 

và thiếu niên (7 tuổi – 15 tuổi), tạo nền 

móng vững chắc; truyền cảm hứng đam 

mê và phát triển năng khiếu học tiếng anh 

của trẻ.  

1 tuần – 24 

tuần 

7 tuổi – 15 tuổi 6 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn 

ACE Khóa học Tiếng Anh cấp tốc được thiết kế 

nhằm giúp giao tiếp nhanh chóng thông 

qua các hoạt động và trao dồi khả năng, 

kiến thức, kỹ năng tự học trong thời gian 

ngắn.  

1 tuần – 3 

tuần 

Không yêu cầu đầu vào 5 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn 

IPS Khóa học tập trung trau dồi kỹ năng nghe, 

nói thành thạo và giao tiếp hiệu quả. Khóa 

học chỉ dành cho học viên chỉ mong muốn 

chú trọng khả năng nghe nói lưu loát cho 

thời gian ngắn.  

1 tuần – 24 

tuần 

Không yêu cầu đầu vào 5 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn 

TOEIC Xây dựng chiến lược và rèn luyện kỹ năng 

để đạt được số điểm TOEIC mục tiêu. 

Khóa học bao gồm TOEIC Foundation và 

TOEIC Full-time 

TOEIC 

Foundation 

1 tuần – 24 

tuần 

 

TOEIC Full-

time 

1 tuần – 12 

tuần 

(12 tuần cho 

IELTS đảm 

bảo)  

TOEIC Foundation 

Không yêu cầu đầu vào 

 

 

TOEIC Full-time 

 

 

 

4 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn FOR 600 

UP  

FOR 700 

UP 

FOR 800 

UP 

IELTS 3.0 

TOEIC 

400 

Phinlinter 

Lvl 201 

IELTS 3.5 

TOEIC 

500 

Phinlinter 

Lvl 201+ 

IELTS 

3.0 

TOEIC 

400 

Phinlinter 

Lvl 301+ 

IELTS Khóa học cự kỳ quan trọng cho các những 
bạn muốn đạt điểm IELTS cao mục đích 

làm việc quốc tế, nhập cư, học tập  

IELTS 
Foundation 

1 tuần – 24 

tuần 

 

IELTS Full-

time 

1 tuần – 12 

tuần 

(12 tuần cho 

IELTS đảm 

bảo) 

IELTS Foundation 
Phinlinter Lvl 201 and IELTS 2.5/ 

TOEIC 400 

 

 
 

 

 

4 lớp 1:1  

2 lớp 

nhóm nhỏ  

2 lớp 

nhóm lớn 

FOR 5.5 FOR 6.0 FOR 6.5 

Phinlinter 

Lvl 201+ 

or above 

and IELTS 

3.5/ 

TOEIC 

540 

 

Phinlinter 

Lvl 301+ 

or above 

and IELTS 

5.0/ 

TOEIC 

750 

 

Phinlinter 

Lvl 400 

or above 

and 

IELTS 

6.0 

 

Basic 

Business 

Chương trình tiếng Anh thương mại bao 

gồm 3 khóa học: Cơ bản, Nâng cao và 

Chuyên sâu. Khóa học dành cho những 

học viên mong muốn sử dụng tiếng anh 

ứng dụng trong công việc.  

4 tuần  IELTS 3.5 

TOEIC 400 

Phinlinter Lvl 201+ 

4 lớp 1:1  

3 lớp 

nhóm nhỏ  

1 lớp 

nhóm lớn Advanced 

Business 

4 tuần IELTS 5.0 

TOEIC 600 

Phinlinter Lvl 301+ 

Focus 

Industry 

2 tuần IELTS 3.5 

TOEIC 400 

Phinlinter Lvl 201+ 

Focus 

Medical 

 

4 đến 8 tuần 

IELTS 3.5 

TOEIC 400 
Phinlinter Lvl 201+ 

5 lớp 1:1  

3 lớp 

nhóm nhỏ  
1 lớp 

nhóm lớn 

 



Học viên theo học các khóa học trên sẽ được cấp Chứng nhận hoặc/và Bảng điểm bởi  

Philinter Education Center 

Các hoạt động: 

Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: thăm trẻ em mồ côi, công tác thiện nguyện khác… (không tổ chức thường 

xuyên)  

 

Hoạt động English Day:  Tổ chức vào ngày thứ sáu cuối tháng. 

Hoạt động nhảy Zumba ….  



 

Dịch vụ: 

Bạn có thể thay đổi giáo viên nếu bạn thấy không hợp vào mỗi thứ 6 hàng tuần, và nhớ đưa ra lý do thuyết phục 

nhé!. 

Bạn được miễn phí dịch vụ dọn phòng và giặt đồ 2 lần mỗi tuần.  

Ngoài ra bạn còn được chăm sóc dịch vụ y tế vào mỗi thứ 6 lúc 3h -5h PM và có bác sĩ kiểm tra.  

 

Học Phí và chi phí KTX được tính bằng USD  

Mỗi khóa học, mỗi loại phòng có chênh nhau một chút. Hãy liên hệ cùng EduWin. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình và 

miễn phí dịch vụ nhằm đem lại những lợi ích tốt nhất cho bạn.  



 

 

 http://eduwin.edu.vn/lienhe.html 

💌 Email: duhoceduwin@eduwin.edu.vn 

Website: www.eduwin.edu.vn 

☎️Hotline : 0909 391 795/ 0979 341 505 

lienhe.html
http://www.eduwin.edu.vn/

