Sự phát triển toàn diện
của con bạn
Nhằm đảm bảo bạn có thể theo sát sự tiến bộ của
con mình, chúng tôi thường xuyên cập nhật quá
trình học tập của các em, cũng như cung cấp cho
bạn các báo cáo kết quả học tập thường kỳ.

Đượ thiết kế nhằm thú
Được
thúc
đẩy sự tiến bộ
Chương trình Tiếng Anh Trẻ em dành cho học sinh Tiểu
học của Hội đồng Anh được xây dựng để tối ưu hóa lợi
ích của việc học tiếng Anh từ nhỏ. Qua đó nâng cao tối
đa khả năng sử dụng tiếng Anh của các em ngay từ
những bước đầu tiên.
Các em sẽ được trang bị những kỹ năng ngôn ngữ thiết
yếu, bắt đầu làm quen với các hoạt động kể chuyện,
hát và phát âm tiếng Anh. Các khóa học được thiết kế
để các em ngày càng phát triển khả năng, tự tin hơn
với các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Khả năng ngôn
ngữ và trình độ của học viên sẽ được nâng cao dần để
phù hợp với môi trường giáo dục từ bậc Tiểu học đến
Trung học cơ sở.
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Phương pháp giảng dạy tương tác của chúng tôi
đảm bảo rằng con bạn không chỉ nâng cao sự tự
tin và khả năng sử dụng tiếng Anh, mà còn phát
triển các kỹ năng xã hội quan thiết yếu, như kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy và phản
biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Phương pháp học
tập vui vẻ
Với kinh nghiệm giảng dạy của mình, Hội
đồng Anh nhận thấy rằng trẻ em tiếp thu
tốt hơn khi cảm thấy thích thú với việc học
tập, và khi được tương tác với người khác.
Thấu hiểu được điều này, các bài học
trong lớp luôn được thiết kế để học viên
làm việc nhóm cùng các bạn dưới sự dẫn
dắt của các giáo viên giỏi chuyên môn,
giúp tạo ra một môi trường học cởi mở và
thân thiện. Từ đó, con bạn được khuyến
khích thể hiện bản thân và thực hành tiếng
Anh với các bạn cùng lớp.

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.
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Hãy cùng gặp gỡ Thầy Ben,
một giáo viên điển hình tại Hội đồng Anh.
Đến từ Vương quốc Anh, thầy Ben 30 tuổi và đã có trong tay tấm bằng cử
nhân về Nghiên cứu Quốc tế vào năm 2005. Sau đó, Thầy quyết định trở thành
giáo viên dạy Tiếng Anh và Thầy đã tham gia khóa học và đạt chứng chỉ TEFL
(Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh như một ngoại ngữ ) của Đại học Cambridge
(Anh). Nhận ra niềm đam mê giảng dạy dành cho các học viên nhỏ tuổi trong
suốt khóa học TEFL, Thầy tiếp tục theo học để nhận được chứng chỉ TYLEC
(Chứng chỉ Giảng dạy Tiếng Anh cho Trẻ em) của Đại học Trinity (Anh).
Sau hai năm làm việc tại một trường ngôn ngữ của Tây Ban Nha, Thầy đã gia
nhập Hội đồng Anh. Đến nay, Thầy đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng
Anh cho bậc Tiểu học tại Singapore và Việt Nam. 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.

Thông qua các hoạt
động hiệu quả và thú vị
trong lớp học dưới sự
dẫn dắt của giáo viên
tiếng Anh người bản xứ,
học viên khóa Tiếng Anh
Trẻ em dành cho Học
sinh Tiểu học sẽ đạt
được nền tảng ngôn
ngữ Tiếng Anh vững
chắc. Đồng thời, các em
sẽ được phát triển toàn
diện khả năng sử dụng
từ vựng và phát âm tự
nhiên ngay từ những
bước đầu tiên.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hay
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Phương pháp giảng dạy của Hội đồng Anh là điều
tôi rất tâm đắc: vui, thú vị và không áp lực, thông
qua nhiều hoạt động học tập đa dạng: các trò chơi,
bài hát, hoạt động vẽ và làm thủ công, những cuộc
thi giữa các nhóm, diễn kịch, làm bài tập...
Chị Lê Thị Minh Châu.
mẹ của em Nguyễn Lê Minh Thu
học viên Lớp Primary 2

Con tôi ngày càng tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh,
cháu không còn e ngại khi trình bày và giải thích ý
tưởng, hay bảo vệ ý kiến của mình.
Anh Đỗ Duy Chuẩn,

bố của em Đỗ Quang Huy,
học viên lớp Primary 2

Cho con bạn
khởi đầu hoàn hảo
Tiếng Anh học sinh Tiểu học

