Danh sách các khóa học của Talking Korea (1)
Talking Korea đang cung cấp các khóa học đa dạng phù hợp với mục tiêu TOPIK và điều kiện học tập của bạn.

Mục
tiêu

Giáo viên

Số lượng
bài giảng

Thời lượng
bình quân

Học phí

Thời hạn

Tổng thời
lượng

Cô Do Minji

35 video

40 phút

50,000 won
1,000K VND

90 ngày

1,400 phút

Cô Do Minji +
Giáo viên phụ
trách buổi Live

35 video +
9 buổi Live

40 phút (Video)
2 tiếng (Live)

130,000 won
2,600K VND

90 ngày

2,426 phút

Cô Do Minji

34 video

36 phút

99,000 won
1,980K VND

90 ngày

1,217 phút

Cô Do Minji +
Giáo viên phụ
trách buổi Live

37 video +
9 buổi Live

36 phút (Video)
2 tiếng (Live)

160,000 won
3,200K VND

90 ngày

2,398 phút

Cô Do Minji

34 video

36 phút

60,000 won
1,200K VND

60 ngày

1,217 phút

Cô Do Minji

16 video

32 phút

99,000 won
1,980K VND

90 ngày

356 phút

Cô Do Minji

11 video

32 phút

60,000 won
1,200K VND

60 ngày

356 phút

Tên Khóa học

Chinh phục TOPIK sơ cấp
Cấp 2

Bài giảng Live cấp 2

Chinh phục TOPIK II cấp 3

Cấp 3

Bài giảng Live cấp 3

Chinh phục TOPIK II cấp 3
(60)

TOPIK cấp 4 cấp tốc
Cấp 4

TOPIK cấp 4 cấp tốc (60)

Giới thiệu khóa học

Khó a học chuẩn bị cho TOPIK I
Trang bị các ngữ pháp căn bản và học tập theo dạng đề cho mục tiêu TOPIK II
Đối với các bạn không phải là chuyên gia, khi thử thách cùng TOPIK, đây là các bài giảng để đặt nền
tảng ban đầu. Đây không chỉ là bài giảng được thiết kế cho các bạn học viên có mục tiêu TOPIK cấp
2. Ngay cả khi mục tiêu của bạn là TOPIK trung cấp, nhưng bạn muốn ôn luyện từ căn bản thì nhất
định phải chọn khóa học này. Bao gồm giải thích chi tiết về các điểm ngữ pháp và từ vựng cơ bản
thường xuất hiện trong kỳ thi TOPIK.
Khó a kết hợp bài giảng video + học Live
Đối với các bạn học viên có nền tảng ngữ pháp kém, bên cạnh video bài giảng Chinh phục TOPIK
sơ cấp, bổ sung thêm 9 buổi học Live trực tiếp cùng giáo viên. Từ sự khác biệt giữa ngữ pháp tiếng
Hàn và tiếng Việt, khóa học tóm tắt các đặc điểm của từng loại từ vựng và giúp loại bỏ sự e ngại về
ngữ pháp tiếng Hàn.
Lựa chọn để bắt đầu học tập cho mục tiêu TOPIK II trung cấp
Từ kiến thức cơ bản đến luyện tập giải đề - all in one
Khóa học được lựa chọn nhiều nhất để bắt đầu ôn luyện cho mục tiêu TOPIK II trung cấp. Khóa học
sẽ giải thích tường tận các điểm ngữ pháp/từ vựng thường xuất hiện trong đề thi TOPIK trung cấp,
cùng với phương pháp để giải quyết từng dạng đề TOPIK. Có rất nhiều bạn học viên chăm chỉ học
theo khóa học này, và không chỉ là TOPIK 3, mà đỗ cả TOPIK cấp 4, 5.
Khó a kết hợp bài giảng video + học Live cho mục tiêu TOPIK 3
Sự kết hợp khóa bài giảng video Chinh phục TOPIK II cấp 3, cùng 9 buổi học Live cùng giáo viên, và
thi thử cuối khóa (có chấm điểm, phân tích điểm số và giải đề). Các buổi học Live bao gồm Reading
Speed-Up giúp giảm thời gian đọc, Writing Skill-Up giúp cải thiện kỹ năng Viết và Hỏi Đáp, hỗ trợ bạn
một cách chắn chắn hơn trong quá trình chinh phục mục tiêu TOPIK trung cấp.
Lựa chọn dành cho các bạn muốn thử thách mục tiêu TOPIK trung cấp trong vòng 2 tháng
Có thể hoàn thành khóa học Chinh phục TOPIK II cấp 3 trong vòng 60 ngày. Là sự lựa chọn phù
hợp cho các bạn đã đăng ký dự thi TOPIK và muốn tập trung chuẩn bị cho kỳ thi. Trong thực tế, 38%
trong số các bạn học viên của Talking Korea vào năm 2019 đã chinh phục được mục tiêu TOPIK chỉ
sau 60 ngày kể từ lúc bắt đầu học.
Nhanh và gọn, chỉ tập trung vào các dạng đề tương ứng cấp 4!
Bạn đã đạt TOPIK cấp 3 và muốn nhanh chóng đạt được TOPIK 4, bạn đã nhiều lần dự thi nhưng chỉ
liên tiếp đạt TOPIK 3, thì khóa học này chính là lựa chọn phù hợp của bạn. Khóa học bao gồm các
dạng đề trọng tâm, bắt buộc cần thiết cho mục tiêu TOPIK 4, cùng với các bài tập luyện giải đề.
Có thể hoàn thành khóa học TOPIK cấp 4 cấp tốc trong vòng 60 ngày.
Lựa chọn phù hợp với các bạn nhất định phải đạt được TOPIK 4, kỳ thi gần đến mà không có nhiều
thời gian ôn luyện.

Danh sách các khóa học của Talking Korea (2)
Talking Korea đang cung cấp các khóa học đa dạng phù hợp với mục tiêu TOPIK và điều kiện học tập của bạn.

Cấp 4

TOPIK Trung cấp
TOTAL Package

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp Package

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp Package(100)

Cấp
3-4

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp-Nghe

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp-Nghe(60)

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp-Đọc/Viết

Cẩm nang giải đề TOPIK
Trung cấp-Đọc/Viết(60)

TOPIK II Clinic
Cấp
5-6

TOPIK II Clinic cao cấp (90)

Cô Do Minji

80 video

32 phút

186,000 won
3,720K VND

180 ngày

2,972 phút

Cô Minh Phương

28 video

61 phút

210,000 won
4,200K VND

180 ngày

1,707 phút

Cô Minh Phương

28 video

61 phút

110,000 won
2,200K VND

100 ngày

1,707 phút

Cô Minh Phương

14 video

60 phút

120,000 won
2,400K VND

90 ngày

836 phút

Cô Minh Phương

14 video

60 phút

72,000 won
1,440K VND

60 ngày

836 phút

Cô Minh Phương

15 video

61 phút

150,000 won
3,000K VND

90 ngày

912 phút

Cô Minh Phương

15 video

61 phút

90,000 won
1,800K VND

60 ngày

912 phút

Cô정지혜

180 ngày

44 phút

180,000 won
3,600K VND

32 video

1,411 phút

Cô정지혜

90 ngày

37 phút

90,000 won
1,800K VND

15 video

562 phút

Dành cho những bạn muốn đạt được TOPIK 4 ngay trong lần thử sức đầu tiên
Có thể xem các bài giảng TOPIK cấp 2, cáp 3 và cấp 4 của cô Do Minji trong vòng 6 tháng. Thông
qua hệ thống kiến thức từ cơ bản đến TOPIK cấp 4 được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, và thực hành
đầy đủ, đây là lựa chọn phù hợp với các bạn muốn chắc chắn đạt được TOPIK 4 chỉ trong một lần thi.
Các bạn đã có TOPIK 3 nhưng bị hổng các kiến thức cơ bản cũng nên chọn khóa học này. Để đạt
TOPIk từ cấp 4 trở lên thìcác kiến thức nền tảng là hết sức quan trọng.
Khi học ôn TOPIK, bạn càng luyện giải bài tập càng nhiều thì càng tốt!
Công dân danh dự Seoul số 1, nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn tại trường Yonsei – cô
Minh Phương đã giải quyết các câu hỏi TOPIK như thế nào? Các câu hỏi từ đề thi TOPIK thực tế đã
được công bố trong vòng 5 năm gần đây, cùng với các câu hỏi dự đoán do Talking Korea phát triển,
tất cả sẽ được giải quyết khi đứng trên lập trường của học viên. “Điểm số TOPIK vẫn giậm chân tại
chỗ. Câu hỏi này là dạng đề nào...” nếu bạn đang có những băn khoăn như vậy, hãy đăng ký khóa họ
c này ngay nhé! Những bíkíp làm bài chỉ có cùng cô Minh Phương và Talking Korea!
Có thể hoàn thành khóa học Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp Package trong vòng 100 ngày. Các
bạn đã học tiếng Hàn khá lâu, nhưng mãi vẫn chưa đạt được mục tiêu TOPIK mong muốn, nhất định
phải học khóa này! Bạn càng luyện tập giải đề nhiều, bạn càng tiến gần đến mục tiêu TOPIK mong
muốn.
Trong khóa học Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp Package, có thể học phần Nghe trong vòng 90
ngày. Thông qua việc giải 27 bài tập (trích từ đề thi TOPIK thực tế và cả câu hỏi dự đoán) tương ứng
với 12 dạng đề TOPIK, bạn có thể chinh phục được phần Nghe cho mục tiêu TOPIK trung cấp. Các
dạng đề này sẽ còn xuất hiện lại trong các câu hỏi phần cao cấp, nên nếu học hành một cách bài
bản, có thể kỳ vọng chinh phục được Topik cấp 5.
Khóa học Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp-phần Nghe có thể hoàn thành trong vòng 60 ngày.
Phù hợp với các bạn không tự tin về phần Nghe, trong lúc ngày thi đã đến gần.
Trong khóa học Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp Package, có thể học riêng phần Đọc – Viết
trong vòng 90 ngày. Thông qua việc giải 29 bài tập (trích từ đề thi TOPIK thực tế và cả câu hỏi dự
đoán) tương ứng với 10 dạng đề Đọc và 3 dạng đề Viết TOPIK, bạn có thể chinh phục được phần
Đọc, Viết cho mục tiêu TOPIK trung cấp. Các dạng đề này sẽ còn xuất hiện lại trong các câu hỏi phần
cao cấp, nên nếu học hành một cách bài bản, có thể kỳ vọng chinh phục được Topik cấp 5.
Khóa học Cẩm nang giải đề TOPIK Trung cấp- phần Đọc/ Viết có thể hoàn thành trong vòng 60
ngày. Phù hợp với các bạn không tự tin về phần Đọc/Viết, trong lúc ngày thi đã đến gần.
Bạn có thể học TOPIK cùng cô giáo người Hàn Quốc.
Giáo viên người Hàn Quốc sẽ giải thích tất cả các dạng đề TOPIK II bằng tiếng Hàn. Bạn không cần
lo lắng về Bài giảng bằng tiếng Hàn, vìcô giáo sẽ giải thích một cách chậm và dễ hiểu, cho đối tượng
học viên không phải là người Hàn. Chỉ cần nghe bài giảng, bạn cũng có thể luyện tập nghe một cách
tự nhiên, đồng thời đích thân học được các sắc thái độc đáo mà chỉ tiếng Hàn mới có.
Từ khóa học TOPIK II Clinic, 15 dạng đề bắt buộc phải chuẩn bị cho mục tiêu TOPIK 5,6 đã được
chọn lọc ra. Từ các chiến thuật làm bài theo từng dạng đề, đến các câu hỏi trích từ đề thi TOPIK thực
tế, và cả các câu hỏi dự đoán của Talking Korea – tất cả đều sẽ được giải thích và giải quyết một
cách tỉ mỉ, chi tiết.

