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thúc đẩy sự tiến bộ
Các khóa học Tiếng Anh Trẻ em dành cho học sinh
Trung học Cơ sở của Hội đồng Anh được thiết kế để
tối ưu hóa sự phát triển toàn diện các kỹ năng ngữ
pháp, từ vựng và phát âm trọng yếu của học viên. Học
viên có thể tham gia khóa học ở một mức độ đầu vào
phù hợp với khả năng của mình, và tiến bộ dần theo
tốc độ riêng của từng em. Sau khi trình độ được nâng
lên đến một cấp độ cao hơn cùng với sự hoàn thiện
các kỹ năng ngôn ngữ thiết yếu, các em có thể tham
gia vào khóa học dành cho học sinh Trung học
Phổ thông.
Bạn sẽ luôn nắm bắt được tình hình học tập của các
em cũng như sự tiến bộ của các em trong từng kỹ
năng thông qua báo cáo thường kỳ của
chúng tôi.
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Khóa học này nằm trong lộ trình học của chương trình Tiếng
Anh Trẻ em như hình trên (Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung
học phổ thông)

2

Sự phát triển toàn
diện của con bạn
Phương pháp giảng dạy khuyến khích sự chủ
động của học viên của Hội đồng Anh được chứng
minh là sẽ giúp con bạn phát triển vượt bậc,
không chỉ gói gọn trong kiến thức Tiếng Anh mà
còn những kỹ năng thiết yếu để thành công trong
học tập và cuộc sống. Thông qua sự tương tác
trong học tập và việc áp dụng các ngữ cảnh thực
tế trong lớp học, con bạn sẽ nâng cao các kỹ
năng tư duy phản biện, nâng cao sự tự tin để mở
rộng tầm hiểu biết về thế giới xung quanh và
trưởng thành hơn.

Phương pháp
học tập vui vẻ
Với kinh nghiệm giảng dạy của mình, Hội
đồng Anh nhận thấy rằng học viên sẽ trở
nên thật sự thích thú khi có thể giao tiếp tự
tin bằng Tiếng Anh. Thấu hiểu được điều
này, các lớp học của chúng tôi được thiết
kế với sự kết hợp giữa kiến thức và các
hoạt động tương tác thú vị để đảm bảo các
em có nhiều cơ hội thực hành Tiếng Anh
thực tế với các bạn cùng lớp, thúc đẩy các
em giao tiếp tiếng Anh trong một môi
trường cởi mở và thoải mái.
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Tổ chức đứng đầu thế
giới trong giảng dạy
tiếng Anh
Hội đồng Anh đã có hơn 80 năm kinh nghiệm trong việc giảng
dạy và quảng bá tiếng Anh trên toàn thế giới. Bên cạnh cam
kết về chất lượng giảng dạy thông qua việc tuyển chọn Giáo
viên với những tiêu chuẩn khắt khe, chúng tôi còn cam kết
một môi trường học an toàn, đầy tính sáng tạo và những hỗ
trợ tốt nhất cho sự phát triển của từng học viên.
Mọi công việc liên quan đến Trẻ em của Hội đồng Anh được
hướng dẫn và giám sát bởi Chính sách bảo vệ trẻ em toàn
cầu, và tuân thủ nghiêm ngặt theo Công ước về Quyền Trẻ
em của Liên Hợp Quốc (UNCRC).
Hội đồng Anh tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả trẻ em đều có những
khả năng riêng và là mối quan tâm ở mọi nơi trên thế giới. Hội
đồng Anh công nhận quyền được bảo vệ của mỗi trẻ em trước mọi
hình thức ngược đãi, theo điều số 19 của Công ước về Quyền Trẻ
em của Liên Hợp Quốc (UNCRC) năm 1989.

HỒ SƠ GIÁO VIÊN
Hãy cùng gặp gỡ Thầy Pete,
một giáo viên điển hình tại Hội đồng Anh.
Trong chuyến du lịch châu Á sau khi tốt nghiệp Đại học Manchester (Anh), Thầy
Pete đã có cơ hội giảng dạy tiếng Anh trong vài tháng cùng các tình nguyện ở
Thái Lan. Sự ham học và đam mê tiếng Anh của các em học sinh tại đây đã
truyền cho Thầy rất nhiều cảm hứng. Sau khi trở về Anh, Thầy đã tham gia học
và đạt được các chứng chỉ CELTA (Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh cho Người
lớn) của Đại học Cambridge và sau đó là chứng chỉ TYLEC (Chứng chỉ Giảng dạy
Tiếng Anh cho Trẻ em) của Đại học Trinity (Anh). Sau đó, Thầy đã dạy học 3 năm
tại một trường học ở Nam Mỹ.
Từ khi gia nhập Hội đồng Anh, Thầy Pete đã dạy ở Nga và Hàn Quốc, từ bậc Tiểu
học đến Trung học Cơ sở. Tham gia trong chương trình cam kết của Hội đồng
Anh là luôn cung cấp những giáo viên tốt nhất thế giới, Thầy đã tích cực tham
gia các khóa tập huấn và đào tạo chuyên môn nhằm đảm bảo rằng Thầy sẽ áp
dụng các phương pháp giảng dạy và tiếp cận tiếng Anh tốt nhất cho các học
viên của mình.
Niềm vui lớn nhất của Thầy trong việc giảng dạy đó là được nhìn thấy sự phấn
khích và tự hào của các học viên khi được học thêm các từ vựng mới, cũng như
có thể trò chuyện tự nhiên với bạn bè và với Thầy bằng Tiếng Anh.
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i

Trong môi trường toàn cầu
hiện nay, không bao giờ là
quá sớm hay quá muộn để
lên kế hoạch tương lai cho
con bạn. Dù con bạn đang
hướng tới một suất học
bổng, một chương trình
học tập trao đổi ở nước
ngoài hay cơ hội học tập
tại các trường đại học quốc
tế, khóa Tiếng Anh Trẻ em
dành cho Học sinh Trung
học Cơ sở của Hội đồng
Anh sẽ giúp phát triển khả
năng cũng như sự tự tin
của con bạn trong việc
giao tiếp bằng tiếng Anh,
giúp con bạn thành công
trong học tập và công việc
dù ở bất cứ đâu.

Liên hệ với chúng tôi
t để biết thêm thông tin hay
để đă
đăng ký kiểm tra
trình độ đầu vào
Hà Nội
•20 Thụy Khuê, Tây Hồ.
•Trung tâm Giảng dạy tại trường Tiểu học Brendon,
T2- Trung Hòa, Nhân Chính.
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Ngoài việc nâng cao khả năng tiếng Anh, con tôi đã
đạt được nhiều kiến thức trong các lĩnh vực khác và
trở nên rất tự tin trong giao tiếp.
Chị Phan Thị Hương,

mẹ của học viên Nguyễn Thanh Phúc,
Lớp Secondary 3, chi nhánh Brendon

Các nền tảng tiếng Anh có được từ Hội đồng Anh cũng
giúp Danh Tín rất nhiều trong việc học tiếng Anh trên
ghế nhà trường và trong các kì thi chọn lớp, chọn
trường sau này. Gia đình có theo dõi sát sao trình độ
thực hành, viết và hiểu biết của cháu trong thời gian
học tại Hội đồng Anh, và luôn rất mãn nguyện khi cháu
ngày một giỏi trong tiếng Anh giao tiếp và ngày một
hiểu biết thêm về văn hóa nước ngoài - con người, xứ
sở cũng như phong tục
Chị Nguyễn Vũ Lan,

mẹ của học viên Nguyễn Danh Tín,
(học viên đã theo học từ lớp 1 đến lớp 8 tại Hội đồng Anh)
và sau này đã đạt học bổng tại trường đại học danh tiếng Princeton của Mỹ.

Đầu tư vào
tiềm năng của con bạn
Tiếng Anh học sinh Trung học cơ sở

