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IELTS PREMIUM

Luyện IELTS thời gian linh động
www.britishcouncil.vn

Năm lý do nên lựa chọn khóa luyện thi
IELTS Premium tại Hội đồng Anh
Hội đồng Anh là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS với hơn 80 năm kinh nghiệm
dạy tiếng Anh trên toàn cầu.
Với khóa luyện thi IELTS Premium, học viên có thể chủ động đăng ký bài học
vào thời gian phù hợp với lịch trình cá nhân mà không lo bỏ lỡ buổi học.
Học viên được học hoàn toàn trên lớp cùng chuyên gia IELTS giỏi chuyên
môn và giàu kinh nghiệm của Hội đồng Anh.
Học viên được đánh giá và định hướng lộ trình học ngay trước khi bắt đầu
khóa học với bài thi thử đầu khóa và tham dự miễn phí hai buổi hướng dẫn
1-1 cùng chuyên gia IELTS trong khóa học.
Nhận thêm 150 giờ truy cập vào hệ thống trực tuyến để luyện tập thêm
nhiều dạng đề thi khác nhau trên ứng dụng IELTS Coach và Road to IELTS.

Hỗ trợ trong suốt khóa học

Thi thử IELTS
đầu khoá

150 giờ luyện tập
trực tuyến với
nhiều dạng đề thi

IELTS
PREMIUM

Tham dự CLB tiếng Anh
và các hoạt động
thực hành tiếng Anh

Tư vấn lộ trình
1-1

Đăng ký học
trên hệ thống

Hướng dẫn 1-1 cùng
chuyên gia IELTS

Một số chủ đề tham khảo
Nghe

Cách phân biệt và tránh mắc “bẫy”
trong bài nghe
Lỗi chính tả hay gặp trong bài thi
nghe và cách khắc phục
Miêu tả địa điểm và chỉ đường
Lựa chọn thông tin và viết câu trả lời
trong bài thi nghe
Bài kiểm tra nghe hoàn chỉnh

Nói

Ngữ pháp khi thi nói
Bí quyết phát âm hiệu quả và rõ ràng
Phương pháp tránh ngập ngừng
trong bài thi nói
Cải thiện ngữ điệu trong bài thi nói
Bài kiểm tra nói hoàn chỉnh

Đọc

Xác định ý chính của bài đọc
Xác định vị trí của đoạn văn chứa
thông tin cho câu trả lời
Tận dụng manh mối trong ngữ cảnh
để tìm ra câu trả lời
Hiểu và phân biệt ý chính của các
đoạn văn
Bài kiểm tra đọc hoàn chỉnh

Viết

Sắp xếp và phân loại thông tin trong
Task 1
Cách viết bài miêu tả bản đồ và quy
trình trong Task 1
Tìm ý và lập dàn ý trong Task 2
Cách trình bày ví dụ để tăng tính
thuyết phục trong Task 2
Bài kiểm tra viết hoàn chỉnh

Chuyên gia IELTS
Tất cả giáo viên của Hội đồng Anh đều là những chuyên gia giàu kinh nghiệm và
giỏi chuyên môn, thường xuyên được tham dự các khóa tập huấn nâng cao
trình độ nhằm đảm bảo đem đến cho học viên những trải nghiệm học tập hiệu
quả nhất.
Giáo viên Hội đồng Anh cũng được hỗ trợ để nâng cao trình độ chuyên môn
thông qua các khóa học thạc sĩ hoặc các chứng chỉ quốc tế.

“Xin chào, tôi tên là Patrick, tôi
là chuyên gia điều phối khóa
luyện thi IELTS tại Hội đồng Anh.
Tôi đã dạy học tiếng Anh tại Việt
Nam được năm năm với bề dày
kinh nghiệm luyện thi IELTS. Tôi
thấu hiểu được nhu cầu, điểm
mạnh cũng như những hạn chế
của học viên tại Việt Nam trong
quá trình chuẩn bị cho kỳ thi
quan trọng này. Tôi yêu thích
công việc của mình và tìm thấy
niềm hăng say trong việc không
ngừng giúp học viên cải thiện
và tối ưu điểm thi IELTS.”

Hoạt động thực hành tiếng Anh
ngoài lớp học
myClub - câu lạc bộ tiếng Anh giúp học viên mở rộng và nâng cao kỹ năng
ngôn ngữ một cách thoải mái và hiệu quả, luyện tập bốn kỹ năng IELTS, phát
âm, ngữ pháp và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Học viên được khuyến khích luyện tập kỹ năng và kiến thức tiếng Anh đã học
thông qua các hoạt động tiếng Anh ngoài giờ học với những hình thức và chủ
đề thú vị như tìm hiểu văn hóa trà Anh, văn hóa thưởng thức cà phê, thử thách
tiếng Anh...

Học viên khóa luyện thi IELTS
Sau khi hoàn thiện kỹ năng tiếng Anh và luyện thi IELTS cùng chuyên gia, học
viên Hội đồng Anh đã đạt được mục tiêu IELTS và bước tiếp trên con đường
chinh phục trình độ cao học tại các trường đại học quốc tế tại Việt Nam, du học
hoặc định cư.
“Với số lượng học viên giới hạn, khóa học đã
tạo điều kiện cho em luyện tập tối đa các kỹ
năng để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Giáo viên
đã trang bị cho em nhiều chiến thuật để
chinh phục kỳ thi IELTS. Sau khóa học em đã
đạt được kết quả 8.0 và em vừa nhập học tại
một trường đại học quốc tế tại Việt Nam.”
- Nguyễn Minh Trang IELTS 8.0
“Trước khi tham dự khóa Luyện thi IELTS tại
Hội đồng Anh, tôi từng nghĩ mình đã có đủ
kiến thức về kỳ thi này. Tuy nhiên, tôi rất ngạc
nhiên nhận ra rằng có rất nhiều điều tôi chưa
từng biết về kỳ thi IELTS. Qua khóa học này,
Hội đồng Anh đã giúp tôi hiểu rõ hơn về
những kỹ năng và chiến lược thi IELTS và giúp
tôi hoàn toàn tự tin khi tham dự kỳ thi này.
- Bùi Thành Nhân IELTS 8.5

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin
và đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh
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