Chủ động chọn Thời gian, Thầy cô, Thể loại bài học (3Ts)

31
chủ đề
mới

CÓ GÌ MỚI
TRONG KHÓA HỌC

myClass?

36

bài học viết mới

122
bài học
mới

myClass trình độ Sơ cấp
Luyện ngữ pháp nhiều hơn
cải thiện sự chính xác khi nói và viết
tiếng Anh với
Thì hiện tại tiếp diễn
Mạo từ xác định và không xác định
Thì quá khứ và các dạng câu hỏi
Các từ chỉ định lượng
và hơn thế nữa.

Trải nghiệm bài học viết lần đầu tiên
dành cho trình độ Sơ cấp
tăng cường sự tự tin, tính tổ chức và sự
chính xác khi viết tiếng Anh
Các bức thư thân mật
Các câu chuyện
Đơn xin việc
Email trang trọng và thân mật

Nhiều chủ đề hơn

Con người
quanh ta

Tiền tệ

Giáo dục

Công việc

Nơi chốn

Thời gian

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay tổng đài miễn cước: 1800
www.britishcouncil.vn

1299

Công trình

Sắp xếp
cuộc họp và
mời thành công

myClass trình độ Sơ trung cấp
Luyện ngữ pháp nhiều hơn
cải thiện sự chính xác khi nói và viết
tiếng Anh với
Cách thành lập từ
Câu điều kiện
Giới từ
Thì hiện tại hoàn thành
và hơn thế nữa.

Luyện viết nhiều hơn
tăng cường sự tự tin, tính tổ chức và
sự chính xác khi viết tiếng Anh
Email trang trọng và thân mật
Các bức thư thân mật
Bài viết blog
Các đoạn văn
và hơn thế nữa.

Nhiều chủ đề hơn

Nghệ thuật

Gia đình

Nhà cửa

Tiền tệ

Truyền thông

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay tổng đài miễn cước: 1800
www.britishcouncil.vn

Công việc

1299

Các sự kiện
quan trọng

Du lịch

myClass trình độ Trung cấp
Luyện ngữ pháp nhiều hơn
cải thiện sự chính xác khi nói và viết
tiếng Anh với
Thì quá khứ hoàn thành và tiếp diễn
Câu điều kiện
Các câu so sánh
Thì hiện tại hoàn thành
và hơn thế nữa.

Luyện viết nhiều hơn
tăng cường sự tự tin, tính tổ chức và
sự chính xác khi viết tiếng Anh
Các bài nhận xét
Tiểu sử
Các bài tiểu luận
Đánh giá hiệu quả
và hơn thế nữa.

Nhiều chủ đề hơn

Sức khoẻ

Tội phạm

Các vấn đề
trong công việc

Tiền tệ

Ý tưởng
kinh doanh

Tinh thần
và thể chất

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay tổng đài miễn cước: 1800
www.britishcouncil.vn

1299

Giải trí

Cách thể hiện
quan điểm trong
bài viết

myClass trình độ Cao trung cấp
Luyện ngữ pháp nhiều hơn
cải thiện sự chính xác khi nói và viết
tiếng Anh với
Câu hỏi gián tiếp
Câu tường thuật
Thành phần của câu hỏi
Thì của động từ khi tường thuật
và hơn thế nữa.

Luyện viết nhiều hơn
tăng cường sự tự tin, tính tổ chức và
sự chính xác khi viết tiếng Anh
Các bài nhận xét
Bài viết tạp chí
Đề xuất
Đơn xin việc
và hơn thế nữa.

Nhiều chủ đề hơn

Cuộc sống
của tôi

Đúng và sai

Xã hội
đương đại

Động vật

Nhìn về
tương lai

Ăn uống
khoa học

Để biết thêm thông tin, hãy gọi ngay tổng đài miễn cước: 1800
www.britishcouncil.vn

Cuộc sống
Người
Trên bản tin
công sở
đam mê
văn hóa nghệ thuật

1299

