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PHƯƠNG PHÁP HỌC
Nghe là yếu tố quan trọng đầu tiên và 
quyết định thành công với việc học 
ngôn ngữ. Qua việc nghe, học sinh sẽ 
quen dần với những âm của ngôn ngữ. 
Nghe đi nghe lại nhiều lần (tối thiểu là 
3 lần). Nghe nhiều mới ngấm âm và 
đọc mới chuẩn. Nghe và nhìn ảnh 
minh họa nhiều bạn sẽ nhớ từ vựng tốt 
hơn và hiểu luôn nghĩa của từ đó.

Nghe (Listen)

Đọc là yếu tố quan trọng thứ hai sau 
nghe. Đọc là để thực hành sau khi 
nghe, nếu không đọc thì sẽ thành 
ngôn ngữ câm. Do vậy chúng tôi 
khuyến khích các em đọc to và ghi âm 
sau mỗi bài học để nâng cao sự tự tin 
sử dụng Tiếng Anh. Đọc đi đọc lại 
nhiều lần, cố gắng bắt chước giọng 
đọc mẫu từ phần nghe càng giống 
càng tốt. Khi nghe và đọc tốt sẽ giúp 
cho nói và viết tốt. 
Phương pháp học tiếng Anh bằng nghe 
và đọc dường như đòi hỏi khắt khe 
hơn, cần nhiều thời gian hơn, nhưng 
đó là cách duy nhất để đạt được độ 
chính xác và lưu loát trong học tiếng 
Anh.

Đọc (Read)

Trả lời câu hỏi (Quiz).
Quiz là phương pháp hiệu quả để 
kiểm tra mức độ hiểu bài và thuộc 
bài. Quiz sẽ giúp học sinh nhớ lại từ 
và âm khi nghe, đồng thời sẽ củng cố, 
khích lệ sự yêu thích và sự tập trung 
khi học. 

học tại Englishpiza.com

✰ Nội dung hay và đạt chất lượng 
chuẩn quốc tế. 

✰ Nhiều cấp độ học (level) giúp học 
sinh dễ dàng lựa chọn sao cho phù 
hợp với khả năng của mình. 

✰ Số lượng bài học khổng lồ, đa dạng 
với nhiều chủ đề nhằm duy trì cảm 
hứng học cho học sinh.  

✰ Kế hoạch học rõ ràng cho từng cấp 
độ giúp nâng cao tính chủ động, tự 
giác học cho học sinh  

✰ Học mọi nơi, mọi lúc giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí. 

✰ Phương pháp học hiện đại và hiệu 
quả. 

✰ Duy trì thói quen học hàng ngày, 
một yếu tố tiên quyết cho việc học 
Tiếng Anh thành công. 

✰ Học sinh nhận được sự giám sát, 
kiểm tra, hỗ trợ thường xuyên hàng 
tuần qua Englishpiza Zalo.

ƯU ĐIỂM 

Mục tiêu của Englishpiza.com là làm cho việc 
học tiếng Anh trở nên thú vị và hiệu quả. Đó là 
lý do tại sao chúng tôi tạo ra những cuốn sách 
và câu chuyện hoạt hình, hấp dẫn được viết chỉ 
dành cho trẻ em, để khuyến khích các em 
nghe và đọc theo. Khi học sinh xem những 
cuốn sách và câu chuyện hoạt hình của chúng 
tôi, các em sẽ nhanh chóng xây dựng vốn từ 
vựng và thực hành nghe, nói một cách tự nhiên 
và chân thực.

Trang Englishpiza.com hiện có khoảng 10.000 
cuốn sách và truyện hoạt hình. Nội dung được 
sắp xếp theo nhiều cấp độ khác nhau từ dễ 
đến khó, giúp học sinh dễ dàng chọn các mức 
độ học phù hợp với khả năng của mình.

ĐĂNG KÝ HỌC

GIỚI THIỆU

☞Học sinh gửi thông tin cá nhân gồm: Họ và 
Tên, ngày tháng năm sinh đến thầy, cô giáo 
phụ trách hoặc gửi trực tiếp vào tài khoản 
EnglishPiza Zalo 

☞EnglishPiza sẽ tạo tài khoản và gửi lại cho học 
sinh để đăng nhập vào học, kèm theo 10 ngày 
học trải nghiệm đầy đủ các bài học mà không 
bị hạn chế.

☞Sau 10 ngày, tài khoản của học sinh sẽ chỉ 
được học miễn phí 1 bài mỗi ngày. Nếu muốn 
học nhiều hơn mà không bị hạn chế thì học 
sinh cần nâng cấp tài khoản Premium qua 
EnglishPiza Zalo. 

☞Thông tin đăng ký Premium bao gồm : tên 
khóa học, khoảng thời gian học.

Thành công Tiếng Anh giúp nâng cao 
khả năng cạnh tranh của bản thân và 
đất nước.
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