Phương pháp học myClass tại Hội đồng Anh
Khoá học myClass của Hội đồng Anh giúp học viên chủ động kiểm soát việc học. Bài học được
thiết kế đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của học viên. Chúng tôi đem
đến cho bạn những hỗ trợ cần thiết để giúp bạn xây dựng sự tự tin và nhanh chóng đạt được
mục tiêu trong việc sử dụng tiếng Anh.

Kiểm soát việc học
Định hướng việc học của bạn
Trong mỗi bài học, chúng tôi đưa ra những mục tiêu thực tế và rõ ràng, bạn có thể chọn bài học
và chủ đề phù hợp với bạn và nhu cầu của bạn. Bạn có thể đặt và hủy bài học thông qua hệ
thống đăng ký trực tuyến OBS của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Trong suốt quá trình học tập tại Hội
đồng Anh, giáo viên của chúng tôi và đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp sẽ hướng
dẫn bạn cách thiết lập các mục tiêu bạn cần để thành công.

Đánh thức khả năng ngôn ngữ trong bạn
Nắm bắt kiến thức bạn đã biết, học thêm những điều mới và sử dụng ngay hôm nay.
Là học viên myClass, bạn đóng vai trò chủ động trong quá trình học cùng Hội đồng Anh. Trong
mỗi bài học, bạn sẽ tham gia vào các hoạt động thực tế trong cuộc sống như các cuộc thảo
luận, hội họp, và thuyết trình. Bạn sẽ đánh thức khả năng ngôn ngữ sẵn có, đồng thời nâng cao
hơn thông qua việc học ngôn ngữ mới và cải thiện kỹ năng phát âm để giao tiếp hiệu quả hơn.
Qua đó, bạn sẽ trở thành người dùng ngôn ngữ chủ động trong các tình huống thực tế của cuộc
sống. Giáo viên sẽ quan sát và hướng dẫn, đưa ra những phản hồi mang tính xây dựng nhằm
giúp bạn tiến bộ hơn. Các bài kiểm tra thường xuyên trong lớp học tập trung vào việc đánh giá
kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và lưu loát. Thông qua khóa
học myClass, bạn sẽ nhận biết được sự tiến bộ của mình. Bằng việc học tiếng Anh, bạn sẽ
không chỉ biết về ngôn ngữ mà có thể tự tin sử dụng nó.
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Đạt được mục tiêu
Xây dựng sự tự tin bạn cần để đạt được mục tiêu
Bằng cách kích hoạt vốn tiếng Anh sẵn có, bạn sẽ xây dựng sự tự tin cần thiết để giao tiếp tiếng
Anh hiệu quả. Trong lớp học myClass, học viên học 100% cùng với đội ngũ giáo viên chuyên
nghiệp và nhiệt tình. Điều này tạo ra những trải nghiệm học tập độc đáo, toàn diện và tích cực
và giúp bạn gia tăng sự tự tin trong các tình huống cuộc sống thực tế. Bạn cũng sẽ hiểu thêm
về các nền văn hóa và lối sống khác nhau cũng như phát triển nhận thức và sự hiểu biết về giao
lưu văn hóa. Các bài học thực hành trực tuyến và câu lạc bộ tiếng Anh myClub cung cấp thêm
cho học viên nhiều cơ hội thực hành để giúp bạn đạt được mục tiêu của khóa học myClass tại
Hội đồng Anh.

© British Council. All rights reserved

