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IELTS PREMIUM
Chương trình luyện thi linh động
phù hợp cho từng cá nhân
www.britishcouncil.vn

Năm lý do nên chọn khóa IELTS Premium
tại Hội đồng Anh
Chuyên gia toàn cầu – Hội đồng Anh có hơn 85 năm kinh nghiệm quốc tế
về giáo dục, giảng dạy tiếng Anh và tổ chức các kỳ thi quốc tế. Chúng tôi tự
hào là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS.
Bài đánh giá năng lực và hoạch định lộ trình học tập phù hợp – Lộ trình học
tập được thiết kế riêng biệt theo khả năng của từng học viên và được giám
sát bởi các chuyên gia IELTS theo từng giai đoạn quan trọng của chương
trình học.
Quan tâm đến từng cá nhân – Học viên được tham dự buổi hướng dẫn 1–1
và bài kiểm tra kỹ năng nói cùng chuyên gia với những đánh giá chi tiết dựa
trên các tiêu chí của kỳ thi IELTS. Ngoài ra, học viên còn có thể nộp và được
sửa hơn mười bài luyện viết. Bạn sẽ cảm nhận được sự tiến bộ thực sự.
Hệ thống đặt chỗ linh hoạt với hơn 90 giờ học trực tiếp, bao gồm 72 giờ
học cho cả bốn kỹ năng IELTS – Bạn sẽ không phải bỏ lỡ bất kỳ bài học nào
và có thể chọn thời giờ học phù hợp với lịch trình cá nhân.
Tặng thêm hơn 150 giờ học trực tuyến – Ưng dụng IELTS trực tuyến độc
quyền của Hội đồng Anh. Ngoài ra, bạn còn có thể tham dự miễn phí vào
các hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh để trau dồi kiến thức và thực hành.

Hỗ trợ độc quyền từ khóa IELTS Premium

Bài kiểm tra đánh giá
năng lực bốn kỹ năng

Tặng thêm 150 giờ học
trực tuyến với tài liệu
độc quyền từ
Hội đồng Anh
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Tham dự miễn phí các
hoạt động và câu lạc bộ
tiếng Anh

Đánh giá kỹ năng nói
và hướng dẫn 1-1

Ưu tiên đặt bài học IELTS
trực tuyến

Nhận đánh giá chi tiết
về kỹ năng nói và viết
cho từng cá nhân

Một vài chủ đề trong khóa học
Kỹ năng nghe

Kỹ năng nói

Tránh thông tin gây nhiễu

Sử dụng ngữ pháp trong bài thi nói

Cải thiện lỗi chính tả

Cách phát âm hiệu quả

Nghe hiểu hướng dẫn chỉ đường

Phương pháp hạn chế sự ngập ngừng
khi thi nói

Lựa chọn thông tin và cách viết câu
trả lời hoàn chỉnh
Bài kiểm tra nghe hoàn chỉnh

Duy trì ngữ điệu trong bài thi nói
Bài kiểm tra kỹ năng nói hoàn chỉnh

Kỹ năng đọc

Kỹ năng viết

Xác định luận điểm chính

Nhóm các thông tin

Xác định vị trí các đoạn văn chứa thông tin
cho câu trả lời

Mô tả bản đồ và quy trình

Tận dụng thông tin trong ngữ cảnh để tìm
câu trả lời

Trình bày luận cứ làm rõ
luận điểm

Hiểu quan điểm của người viết
Bài kiểm tra kỹ năng đọc hoàn chỉnh

Tìm ý và lập dàn ý

Bài kiểm tra kỹ năng viết
hoàn chỉnh

Chuyên gia IELTS
Hội đồng Anh là đơn vị tiên phong và được công nhận trong lĩnh vực giảng dạy
tiếng Anh trong suốt 85 năm qua trên toàn thế giới. Hội đồng Anh cũng là đơn
vị đồng sở hữu và tổ chức kỳ thi IELTS tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi hiện
đang giảng dạy tiếng Anh tại hơn 50 quốc gia và có yêu cầu khắt khe trong việc
tuyển chọn giáo viên.
Đồng thời, chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn và hỗ trợ giáo
viên về mặt chuyên môn học thuật để đạt được chứng chỉ giảng dạy nâng cao
hoặc cao học.

Xin chào, tôi là Mel và tên tiếng Việt của tôi
là Trang. Tôi là điều phối viên chương trình
IELTS của Hội đồng Anh tại Hà Nội. Tôi đến
Việt Nam từ năm 2014 và bắt đầu giảng dạy
tiếng Anh đến nay cũng đã hơn 15 năm. Tôi
có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy
IELTS và tập huấn giáo viên. Tôi cảm thấy
thật hạnh phúc khi nhìn thấy học viên của
mình đạt được mục tiêu của họ. Điều thú vị
nhất trong công việc của tôi là hỗ trợ tối đa
học viên của mình nhằm giúp các em cải
thiện kết quả trong kỳ thi IELTS để đạt được
những thành tựu trong công việc, cuộc
sống, theo đuổi con đường học vấn tại nước
ngoài và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

150 giờ truy cập vào
nguồn tài liệu trực tuyến
độc quyền, chất lượng
chuẩn bị cho kỳ thi IELTS
30 giờ học trên ứng dụng IELTS Coach
Bài luyện tập kỹ năng đọc và nghe
Bài tập phát triển năng lực ngôn ngữ
Câu hỏi luyện tập thi IELTS
120 giờ học trực tuyến Road to IELTS
Trọn bộ nội dung luyện thi IELTS độc quyền từ
Hội đồng Anh
Bài học và thực hành bốn kỹ năng
Bài luyện nghe và video
Bài kiểm tra thực hành
Phát triển năng lực ngôn ngữ và từ vựng xoay
quanh các chủ đề IELTS

Các hoạt động thực hành tiếng Anh
ngoài lớp học
myClub là một hoạt động thực hành và xã hội giúp học viên mở rộng và phát
triển kỹ năng ngôn ngữ một cách thoải mái; luyện tập bốn kỹ năng cho kỳ thi
IELTS và xây dựng sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh.

Học viên còn được tham dự vào các hoạt động thực hành tiếng Anh ngoài lớp
học như văn hóa uống trà và cà phê, thử thách tiếng Anh để có thể tiếp nhận
thêm kiến thức tiếng Anh bên ngoài lớp học.

Chia sẻ từ học viên
Hội đồng Anh có bề dày kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học viên trên khắp thế
giới đạt được mục tiêu của mình trong kỳ thi IELTS và theo đuổi con đường học
vấn ở bậc cao hơn. Dưới đây là những chia sẻ của cựu học viên khóa luyện thi
IELTS Premium.
Điểm tôi thích nhất trong khóa học là tôi có cơ hội luyện
nghe và giao tiếp nhiều với những giáo viên giàu kinh
nghiệm, giỏi chuyên môn. Đặc biệt, trong buổi hướng dẫn
1-1, tôi đã được đánh giá và được thầy cô đưa ra những lời
khuyên hữu ích để cải thiện bốn kỹ năng. Với kỹ năng viết,
tôi được thầy cô hướng dẫn chi tiết cách làm các dạng đề
thi viết khác nhau kèm theo cấu trúc và từ vựng tương ứng.
Ngoài ra, thầy cô còn phân tích các bài mẫu, nhóm các chủ
đề để tôi học viết một cách hiệu quả hơn. Tôi cũng đã tận
dụng tối đa lợi ích của hệ thống sửa lỗi bài viết trong khóa học để nâng cao kỹ năng
viết. Sau khóa học, kỹ năng viết và ngữ pháp của tôi được cải thiện đáng kể.
Học viên Nguyễn Quỳnh Anh, IELTS 7.0
Khóa học IELTS Premium đã trang bị cho em kỹ năng làm bài
thi IELTS nhanh và hiệu quả hơn. Em cũng đã học được thêm
nhiều cấu trúc câu hay và đa dạng cũng như biết cách sử
dụng cấu trúc câu đúng ngữ cảnh hơn trong bài viết của
mình. Khi tham gia vào buổi hướng dẫn 1-1, giáo viên đã giải
đáp cho em những thắc mắc mà em không biết hỏi ai và
giúp em lập một bản kế hoạch những mục em cần làm để cải
thiện kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Em đã tham dự kỳ thi
IELTS và đạt được mục tiêu mà em đã đề ra.
Học viên Nguyễn Quốc Minh Thông, IELTS 6.5

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt lịch kiểm tra trình độ tiếng Anh.
Tổng đài: 1800 1299
Tại Hà Nội:
20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: bchanoi@britishcouncil.org.vn
Tại Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 1, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10
Email: bchcmc@britishcouncil.org.vn
www.britishcouncil.vn
www.facebook.com/BritishCouncilVietnamEnglish
Công ty TNHH British Council (Việt Nam), (mã số doanh nghiệp 0107581903), là một công ty con của British Council,
một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh.

