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Sử dụng ngôn ngữ 
của ngành giải trí và 
truyền thông

Nếu bạn hứng thú với ngành giải trí và truyền thông, và muốn học tiếng 
Anh cùng với những học viên có cùng sở thích, thì khóa học Anh ngữ tăng 
cường của Đại học Full Sail có thể dạy bạn những kỹ năng giao tiếp mà 
bạn cần để phát triển như một người chuyên nghiệp.

Cấp độ 1: Sơ cấp

Các khóa học

Xây dựng kỹ năng 
tiếng Anh một cách 
sáng tạo

Các khóa học có nhịp độ nhanh này dạy các nguyên tắc cơ bản của 
ngôn ngữ Anh và tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ trong các bài 
kiểm tra trình độ ngôn ngữ được đại học công nhận. Bạn sẽ xây dựng 
các kỹ năng thông qua nhiều hoạt động khác nhau - từ sáng tác bài 
hát, video và podcast đến thăm quan các bảo tàng, các địa điểm tham 
quan, nhà hàng và nhiều hơn nữa. Bạn cũng sẽ khám phá khuôn 
viên trường Full Sail và các trang thiết bị  sáng tạo. Ngoài ra, học viên 
chuyên sâu tiếng Anh sử dụng iPad để làm các bài tập và dự án.

Bạn sẽ được đánh giá khả năng tiếng Anh ngay từ đầu và số lượng 
khóa học của bạn sẽ dựa trên kiến thức ngôn ngữ của bạn.

Học tùy theo trình độ 
kỹ năng của bạn

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA  
VIẾT TIẾNG ANH
    Cơ bản của Viết tiếng Anh bao gồm cấu trúc 

câu cơ bản, viết hoa, dấu câu và phát triển từ 
vựng, ôn tập lại ngữ pháp cơ bản. Học viên 
sẽ học được tầm quan trọng của các kỹ năng 
học thuật như quản lý thời gian, sự trung thực 
trong học thuật và cách thức giao tiếp.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA  
TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI
    Nguyên tắc cơ bản của tiếng Anh đàm thoại 

cung cấp thực hành về nghe và nói cơ bản và 
làm giàu vốn từ vựng khi học viên được tiếp 
xúc với lối sống, văn hóa và các chủ đề phổ 
biến ở Hoa Kỳ. Các hoạt động bao gồm đóng 
vai, thuyết trình và tạo video cơ bản.

ĐỌC 1
    Trong môn Đọc 1, học viên sẽ học các kỹ năng 

thực hành để phát triển khả năng đọc hiểu, 
bao gồm xác định các ý chính, sử dụng tiền  
tố và hậu tố, mở rộng từ vựng quan trọng,  
và phân tích cơ bản các tài liệu học thuật đơn 
giản. Học viên sẽ được tiếp xúc với các tài  
liệu xác thực như tạp chí, báo chí, và truyện 
tranh và ghi chú từ vựng, nhật ký, và làm  
việc theo nhóm.

NGHE VÀ NÓI 1
    Nghe và Nói 1 nhấn mạnh sự phát triển các kỹ 

năng nói và nghe hiểu. Khóa học này tập trung 
vào các công cụ như thực hành phỏng vấn cơ 
bản, phát triển kỹ năng nói, thuyết trình và 
ứng biến để cải thiện khả năng trao đổi thông 
tin cơ bản bằng tiếng Anh. Các chủ đề bao gồm 
truyền thông Hoa Kỳ, tin tức xác thực và các 
cuộc phỏng vấn giải trí.

VIẾT 1
    Viết 1 tăng cường sự phát triển khả năng viết 

tiếng Anh cơ bản của bạn. Khóa học này tập 
trung vào các công cụ như phát triển đoạn văn, 
biết chỉnh sửa, nhận thức đối tượng và lập bản 
đồ tư duy để cải thiện khả năng giao tiếp thông 
tin cơ bản của học viên bằng tiếng Anh. Các 
chủ đề bao gồm văn học Mỹ và viết nhạc.  
Học sinh cũng sẽ có cơ hội để sáng tác thơ,  
bài hát và những câu chuyện ngắn đơn giản 
của riêng mình.

NGỮ PHÁP 1
    Ngữ pháp 1 mở rộng khả năng sử dụng các 

thì của động, danh động từ, sử dụng động từ 
có quy tắc và bất quy tắc, động từ và giới từ 
phổ biến. Học viên sẽ tiếp tục xây dựng vốn từ 
vựng đồng thời trải nghiệm giao tiếp với tiếng 
Anh Mỹ đích thực thông qua nhiều kênh truyền 
thông. Các hoạt động bao gồm ghi chép và 
thuyết trình cho phép học viên vận dụng kiến 
thức mới vào thực tế.
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NGHE VÀ NÓI 2
    Nghe và Nói 2 dạy các chiến lược để phát triển 

và nâng cao khả năng nghe hiểu. Học viên sẽ 
tích cực tham gia với bạn bè trong các nhóm 
thảo luận và các hoạt động như nghe và giải 
thích các sản phẩm sáng tạo và truyền thông. 
Đặc biệt chú ý đến việc giới thiệu và thực  
hành các kỹ năng ghi chú cơ bản, các chiến 
lược học tập và phát triển các mục tiêu giáo 
dục cá nhân.

VIẾT 2
    Trong Viết 2, học viên sẽ học viết luận văn 

học thuật cơ bản. Các lĩnh vực phát triển kỹ 
năng bao gồm tổ chức ý tưởng, cấu trúc bài 
luận đơn giản, ôn tập ngữ pháp tiếng Anh và 
xây dựng luận điểm hiệu quả. Học viên cũng 
sẽ học các kỹ năng và kỹ thuật viết cơ bản để 
chỉnh sửa. Các hoạt động bao gồm thăm quan 
trường, viết nhật ký và phê bình bài hát.

ĐỌC 2
    Trong Đọc 2, học viên sẽ phát triển các kỹ năng 

đọc, mở rộng vốn từ vựng và xây dựng các kỹ 
năng ngữ pháp để tăng khả năng hiểu tiếng 
Anh. Học viên sẽ được xem các tiêu đề tạp chí 
và báo, truyện tranh và các nhãn sản phẩm để 
phân tích. Hoạt động của lớp kết hợp nhật ký, 
các câu chuyện tin tức do học viên phát triển 
và các bài thuyết trình dựa trên bài đọc của  
cá nhân. 

NGỮ PHÁP 2
    Trong Ngữ Pháp, học viên sẽ xây dựng nền 

tảng kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, xem lại 
cách chia động từ bất quy tức, thì quá khứ và 
hiện tại hoàn thành, cụm động từ, và các thành 
ngữ cơ bản. Học viên sẽ áp dụng kiến thức mới 
vào hội thoại, phát triển sơ yếu lý lịch và phỏng 
vấn qua camera.

ĐỌC 3*
    Đọc 3 bao gồm đọc hiểu theo cường độ trung 

cấp, làm giàu vốn từ vựng và sử dụng thành 
ngữ khi thảo luận thái độ, lối sống, văn hóa 
và chủ đề phổ biến ở Hoa Kỳ. Học viên sẽ xem 
xét các khía cạnh quan trọng của văn hóa phổ 
biến tại Hoa Kỳ thông qua Pop Art, lịch sử Hoa 
Kỳ đương đại, các ngày lễ kỷ niệm và truyền 
thông Mỹ.

NGỮ PHÁP 3*
    Trong Ngữ Pháp 3, học viên sẽ cải thiện độ 

chính xác và lưu loát ngữ pháp và từ vựng 
trong các ngữ cảnh khác nhau khi họ học ngữ 
pháp để giao tiếp hiệu quả trong các lĩnh vực 
học thuật và phi thương mại hàng ngày. Cách 
học tập tương tác, được cá nhân hóa bằng 
cách sử dụng các ứng dụng di động và các 
hoạt động đa phương tiện và cho phép học 
viên giao tiếp nói và viết dễ hiểu hơn. Học 

viên sẽ tham gia vào các sự kiện cả trong và 
ngoài khuôn viên trường để làm phong phú 
thêm kiến thức văn hóa và hiểu sâu hơn về các 
chương trình học tập của đại học Full Sail.

NGHE VÀ NÓI 3*
    Nghe và Nói 3 sẽ cải thiện kỹ năng nghe và nói 

của học viên khi họ phát triển năng lực trong 
các bài giảng hàng ngày và chuyên nghiệp. Học 
viên sẽ học các chiến lược trình bày bằng tiếng 
Anh hiệu quả và sẽ có cơ hội phát triển các kỹ 
năng thông qua các bài nói trước công chúng, 
đóng vai và các bài tập podcast.

VIẾT 3*
    Trong Viết 3, học viên sẽ học cách chuyển từ 

đoạn văn chuẩn sang các bài tiểu luận học 
thuật  cơ bản có tổ chức tốt trong các thể loại 
khác nhau. Các chủ đề bao gồm xác định mục 
đích và nhận thức của người đọc, phát triển 
ngữ pháp và từ vựng học thuật và hiểu các 
mẫu bài viết.

Cấp độ 2: Trung cấp I

Cấp độ 3: Trung cấp II

NGỮ PHÁP 4*
    Ngữ pháp 4 tiếp tục phát triển khả năng của 

học viên trong ngữ pháp tiếng Anh khi học  
các kỹ thuật để cải thiện sự thành thạo ngôn 
ngữ. Khóa học này bao gồm các chủ đề như 
cụm danh động từ, câu điều kiện, và mệnh đề 
danh từ và tính từ cùng lúc hỗ trợ năng lực của 
học viên trong các thì của động từ và từ vựng 
học thuật quan trọng. Các hoạt động  
bao gồm phân tích thơ, nhật ký và thuyết  
trình đa phương tiện.

VIẾT 4*
    Trong Viết 4, học viên sẽ áp dụng các kỹ năng 

tư duy phản biện và cách kể chuyện quan 
trọng để phát triển các bài sáng tác gốc và mở 
rộng vốn từ vựng. Nhấn mạnh vào việc trích 
dẫn APA, nghiên cứu, và quá trình viết, từ 
trước khi viết đến hiệu đính, được thiết kế để 
học viên trở thành người viết có trách nhiệm 
ở cấp độ đại học. Các hoạt động bao gồm viết 
blog, phát triển bài luận học thuật và nhật ký, 
cũng như kết hợp với Thư Viện và trung tâm 
Viết của Full Sail.

ĐỌC 4*
    Trong Đọc 4, học viên sẽ phát triển các chiến 

lược trong đọc hiểu nâng cao, chẳng hạn như 
đọc tìm ý, đọc lướt và xem trước. Từ vựng học 
thuật và chuyên sâu của học viên sẽ được mở 
rộng thông qua thực hành sử dụng các từ đồng 
nghĩa, trái nghĩa và ngữ cảnh hóa. Khóa học 
cũng đề cập đến các khái niệm tiếp thị, quảng 
cáo và các công cụ quảng bá, và các nguồn lực 
địa phương và quốc tế để thúc đẩy sự đổi mới 
trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống 
Mỹ. Các hoạt động bao gồm phân tích lời bài hát, 
tóm tắt các bài báo và phát triển sơ yếu lý lịch.

NGHE VÀ NÓI 4*
    Trong Nghe và Nói 4, học viên sẽ phát triển các 

kỹ năng nghe và nói nâng cao trong bối cảnh 
các sự kiện, nghệ thuật, thiết kế, âm nhạc và 
truyền thông hiện hành. Các chủ đề mở rộng 
vai trò của nghệ thuật, giao tiếp và truyền 
thông trong xã hội cũng như các thành phần 
cốt lõi của sự thể hiện sáng tạo. Các thuyết giả 
sẽ trình bày và tham gia với học viên, và học 
viên sẽ được giao nhiệm vụ hoàn thành khảo 
sát thị trường và phỏng vấn bằng tiếng Anh.

Cấp độ 4: Nâng cao

IPad của bạn
Để hỗ trợ các dự án và hoạt động học tập 
sáng tạo của bạn, bạn sẽ nhận được một 
iPad Apple với giá được giảm từ trường. 

*Khóa học này cũng có thể được dạy trực tuyến. Vui lòng xem qua thông tin khóa học để biết thêm chi tiết.
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Đôi nét về Đại Học Full Sail
Nằm ở Winter Park, Florida - chỉ cách Orlando vài phút – Đại học Full Sail cấp các bằng 

cử nhân và cao học tập trung vào nhu cầu của ngành giải trí và truyền thông. 

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh trong khuôn viên sáng tạo của Đại học  
Full Sail, hãy gọi đến phòng Tuyển Sinh vào số +1.407.679.6333.

fullsail.edu   Email: globalreach@fullsail.com
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