Hoàn thiện các kỹ năng sống
Trong thế giới kết nối toàn cầu của chúng ta, thành công quốc
tế không chỉ phụ thuộc vào bằng cấp hay các chứng chỉ chuyên
môn, mà còn phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng giao tiếp và khả
năng tương tác với người khác trong trường đại học, ngoài xã
hội và tại nơi làm việc.
Ngoài các chủ đề học thuật, chương trình tiếng Anh Học sinh
Trung học Phổ thông của Hội đồng Anh còn lồng ghép các chủ
đề về cuộc sống và áp dụng các tình huống thực tế để cập nhật
các kiến thức mới nhất. Qua đó giúp học viên rèn luyện kỹ năng
giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin và chính xác, cũng như
mở rộng thêm hiểu biết về thế giới cho các em.

Hỗ trợ thành công trong
học thuật
Các khóa học của chúng tôi được thiết kế đặc biệt cho các học
viên có ý định du học hoặc sẽ theo học các chương trình quốc tế
tại Việt Nam.
Các lớp học được xây dựng dựa trên các tình huống học thuật
quan trọng trong thực tế, ví dụ như kỹ năng thấu hiểu các bài
giảng trên giảng đường, kỹ năng giao tiếp trong các giờ thực hành
nhóm, kỹ năng thảo luận và tham gia các buổi hội thảo. Học viên
sẽ phát triển các khả năng ngôn ngữ thiết yếu để đạt hiệu quả cao
trong môi trường học thuật, đồng thời phát triển các kỹ năng tối
quan trọng như tư duy phản biện và các năng lực trí tuệ khác.
Những kỹ năng và khả năng ngôn ngữ này là bước đệm cần thiết
để các em thành công trong các kỳ thi quốc tế, như kỳ thi đạt
chứng chỉ IELTS.
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Mỗi cấp độ thường sẽ được hoàn thành trong một năm học
ngoại trừ các khóa luyện thi IELTS sẽ có một hoặc hai học phần.

Được thiết kế nhằm đảm
bảo sự tiến bộ
Với bốn cấp độ từ sơ cấp đến sơ-cao cấp, học viên có
thể bắt đầu tham gia chương trình dành cho học sinh
Trung học phổ thông với cấp độ phù hợp với khả năng
riêng của mình. Sau đó tăng dần lên cùng với sự tiến bộ
trình độ và phát triển kỹ năng của bản thân với tốc độ
riêng của mỗi học viên, và nâng lên một cấp độ cao
hơn khi đã hoàn thiện kỹ năng.
Học viên thực hiện các bài tập dựa trên tình huống thực
tế giúp đánh giá khả năng sử dụng các kỹ năng và khả
năng ngôn ngữ học thuật của các em. Hội đồng Anh
theo sát sự tiến bộ của học viên thông qua kết quả mà
các em đạt được và các kết quả này được chia sẻ một
cách cởi mở với các em, nhằm mục đích phản ánh và
cải thiện mục tiêu học tập của các em.

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
Cô Claire,
một giáo viên điển hình
tại Hội đồng Anh.
Cô Claire bắt đầu sự nghiệp của mình
tại phòng Nhân sự của một công ty
toàn cầu có trụ sở tại London, với một
tấm bằng Triết học tại Đại học Oxford.
Sau năm năm, được truyền nguồn cảm
hứng và ấn tượng trước động lực cũng
như thái độ làm việc của các nhân viên
trong công ty đã từng tốt nghiệp tại
nước ngoài, Cô quyết định theo đuổi
giấc mơ dạy học từ thời thơ ấu thông
qua việc dạy tiếng Anh như một ngoại
ngữ. Cô đã tốt nghiệp thủ khoa khóa
học chứng chỉ TEFL (Chứng chỉ Giảng
dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ) tại
Đại học Cambridge. Với chứng chỉ này,
Cô vui vẻ từ bỏ công việc hiện tại của
mình để chuyển sang làm việc tại một
trung tâm tiếng Anh nổi tiếng tại Nhật
Bản trước khi gia nhập Hội đồng Anh
bốn năm sau đó.
Hơn mười năm qua, Cô Claire vẫn rất
yêu thích công việc giáo viên hiện tại
của mình. Cô đã giảng dạy tiếng Anh
cho học sinh Trung học phổ thông tại
ba quốc gia, và Cô yêu thích những cơ
hội làm việc Hội đồng Anh đem lại, như
việc học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng
của các giáo viên khác, liên tục trau
dồi phát triển khả năng chuyên môn
của chính mình. Từ đó, cô không
ngừng giúp học viên biến ước mơ học
tập và làm việc trong môi trường quốc
tế của họ thành hiện thực.

Thông qua phương tiện
ngôn ngữ Tiếng Anh, các
khóa học dành cho học
sinh Trung học phổ
thông của Hội đồng Anh
cung cấp các kỹ năng
thiết yếu cho cuộc
sống tương lai trong một
môi trường học thuật đa
quốc gia. Thông qua đó,
học viên được đảm bảo
có thể tận dụng tối đa
các cơ hội quốc tế mà
không bị giới hạn bởi rào
cản khả năng ngôn
ngữ, kiến thức hay
kỹ năng sống.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hay
để 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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Lợi ích chính của khóa học này là nó đã giúp tôi hoàn thiện kỹ năng
viết của bản thân, đặc biệt là viết bài luận. Điều này cải thiện không
chỉ các phương pháp viết bài của tôi, mà còn giúp tôi nâng cao khả
năng tổ chức ý tưởng một cách hợp lý và đơn giản, giúp ích cho tôi
rất nhiều trong quá trình học ở nước ngoài.
Trần Kiều My,

học viên Luyện thi IELTS (đạt IELTS 8.0)

Việc học các khóa tiếng Anh tại Hội đồng Anh đã giúp tôi cải thiện
các kỹ năng ngôn ngữ của bản thân rất đáng kể. Điều đó đã giúp
tôi rất nhiều trong bài thi IELTS của mình. Ví dụ, với phần đọc hiểu,
tôi đã học được cách đọc lướt các tài liệu và gạch chân những
phần quan trọng. Đối với phần nghe, tôi đã được luyện tập nghe
nhiều loại giọng tiếng Anh từ những vùng khác nhau, cũng như
nâng cao khả năng tập trung vào các từ khóa quan trọng để nắm
bắt chính xác ý tưởng xuyên suốt của một đoạn hội thoại.
Nguyễn Xuân Hiển,

học viên lớp Luyện thi IELTS 2 (đạt IELTS 8.0)

Chắp cánh ước mơ
học thuật của bạn
Tiếng Anh học sinh Trung học phổ thông

