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Chương trình tiếng Anh tại Trường Tiểu học và THCS Everest được xây dựng theo chuẩn đầu ra 
Cambridge ESOL, do Ban Đào tạo nhà trường và đội ngũ chuyên gia tư vấn trong nước và nước 
ngoài biên soạn, chú trọng khả năng lĩnh hội theo độ tuổi, nhằm cung cấp cho học sinh một nền 
tảng tiếng Anh toàn diện.  
 
Chương trình tiếng Anh 12 tiết/tuần, trong đó có 5 tiết với giáo viên nước ngoài, 7 tiết với giáo 
viên Việt Nam có nhiều ưu điểm nổi trội: 
 

• Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực như CLIL (Content and Language Integrated 
Learning - Học tích hợp ngoại ngữ với nội dung các môn học trong đó học sinh được trải 
nghiệm tiếng Anh qua các chủ đề hấp dẫn về thế giới xung quanh của môn sinh vật, địa lý, 
vật lý, toán học, mỹ thuật, lịch sử…) Engage-Practice-Communicate (cách thức tiếp cận 
ngôn ngữ qua việc học sinh được thu hút vào chủ đề thực hành nhuần nhuyễn và sử dụng 
vào giao tiếp thực) , Project based learning (học qua thực hiện dự án), Story based 
learning (học qua các câu chuyện)…. 

• Học sinh Tiểu học được làm quen và luyện phát âm giọng chuẩn ngay từ nhỏ với Giáo viên 
nước ngoài, chiếm thời lượng hơn 40% chương trình tiếng Anh. 

• Học sinh được tiếp cận với các thuật ngữ Toán và Khoa học cơ bản. 
• Học sinh được phát triển nhóm kĩ năng thế kỉ 21 và hệ thống giá trị sống cơ bản qua 10 

dự án lớn và các dự án nhỏ mỗi năm học. 
• Học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết ở mức độ căn bản 

tương đương A2 theo khung chuẩn châu Năng lực ngôn ngữ tổng quát Châu Âu - CEFR. 
• Kết thúc bậc Tiểu học, học sinh thi và đạt được chứng chỉ Young Learners English Tests: 

Flyers của Cambridge ở cuối lớp 5. 
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KẾT QUẢ 
ĐẦU RA 

TIẾNG ANH 
CHUẨN 

CAMBRIDGE 

Kết quả  
đạt được 

Nền tảng cơ bản  Từ PRE - A1 tới A2 (CEFR) 
Học sinh có Có thể hiểu, sử dụng các cấu 
trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ 
bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể 
tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể 
trả lời những thông tin về bản thân như nơi 
sinh sống, người thân/ bạn bè v.v… Có thể 
giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói 
chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. 
Học sinh có thể viết lại các từ và các câu 
ngắn, có thể viết câu ngắn đơn giản về các 
chủ đề cơ bản. 

Học sinh Có thể hiểu được các câu và cấu trúc 
được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu 
cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia 
đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc 
làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề 
đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả 
đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh 
và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 
Học sinh có thể viết các đoạn ngắn về các chủ 
đề chung. 

Chứng chỉ 
Cambridge 
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Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

 
 
 
  



CÁC ND ĐƯỢC HỌC BẰNG TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỆ CLC EVY 
 

 
 

SÁCH HỌC VÀ TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TIỂU HỌC HỆ CLC EVY 
 

Khối CEFR SÁCH HỌC CHÍNH TÀI LIỆU BỔ TRỢ  

1 Pre A1 
Starlight 1 

Jolly Phonics 1, 2, 3, 4 Fun for Starters/ Movers/ Flyers  
Story Fun - Starters/ Movers/ Flyers 
Get ready for Starters/ Movers/ Flyers 
Oxford Primary Skills 1, 2, 3, 4, 5 
Oxford Grammar for schools 1, 2, 3 
Oxford Read and Imagine 1, 2, 3, 4, 5  
Oxford Read and Discover 1, 2, 3, 4, 5 
Hơn 600 đầu sách ngoại văn trong thư viện 
phù hợp nhiều trình độ đọc của học sinh. 
Các trang giáo dục bằng Tiếng Anh cho học 
sinh tiểu học  

2 Low A1 
Starlight 2 

Jolly Phonics 5, 6, 7 

3 Mid A1 
Starlight 3 

Pathway to Math 3 

4 High A1 
Starlight 4 

Pathway to Math 4 

5 Mid A2 
Starlight 5 

Pathway to Math 5 

 
 
 
 
 
 

 

KHỐI 1-2

Ngữ âm - Phonics

Tiếng Anh 4 kĩ năng – ESL + 
Exam Skills

CLIL

Dự án - Projects 

KHỐI 3-4-5

Toán TA - Maths

Tiếng Anh 4 kĩ năng – ESL + 
Exam Skills

CLIL

Dự án - Project 


