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Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về đào tạo tiếng Anh với hơn 80 năm kinh
nghiệm hoạt động tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Về myClass
myClass là chương trình tiếng Anh độc quyền của Hội đồng Anh, được phát triển và giảng dạy tại các nước
trong khu vực Đông Á với hình thức giảng dạy hoàn toàn trên lớp. Khóa học mang tính hiện đại và đổi mới,
cung cấp sự linh hoạt và nhiều lựa chọn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp. Nhận biết
rằng khả năng tiếng Anh, thời gian học và nhu cầu học của mỗi người là khác nhau nên khóa học myClass cho
phép học viên học những kiến thức cần thiết vào thời gian họ cần với mức độ thường xuyên nhất có thể.

myClass đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?
• Chất lượng: học viên tại Việt Nam sẽ học chương trình myClass với cùng giáo trình và chất lượng của
khóa học myClass tại Seoul, Tokyo và Hong Kong.

Là chương trình học toàn cầu, myClass mang đến cho người học điều kiện phát triển ngôn ngữ, kỹ năng và sự
tự tin để hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. myClass là chương trình tiếng Anh chất lượng được phát triển bởi
Hội đồng Anh, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về sự linh động và thuận lợi trong việc học tiếng Anh tại khu
vực Đông Á. Khóa học được giảng dạy trực tiếp trên lớp với chuyên gia tiếng Anh chuyên nghiệp, đạt chuẩn
quốc tế và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào về mức độ hài lòng cao và sự tiến bộ rõ rệt của học viên trong
suốt quá trình học.

• Tính linh hoạt: myClass đem đến sự thuận tiện cho người học tối ưu hơn so với bất cứ chương trình
tiếng Anh nào khác.

Doanh nghiệp có thể quyết định bắt đầu khóa học bất kỳ lúc nào, với thời lượng và số học viên phù hợp với
nhu cầu thực tế. Dù doanh nghiệp đang có nhu cầu cho năm hay năm mươi nhân viên, myClass sẽ cung cấp
khóa học với đúng trình độ tiếng Anh của từng học viên. Chúng tôi tin rằng nhân viên của bạn có thể vừa tập
trung cho việc học vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến những ưu tiên trong công việc, hơn thế nữa, học viên
còn có thể chủ động đặt lịch học, hủy bài học đã đăng ký hay tạm dừng khi cần thiết.

• Tiếng Anh cho công việc, học tập và cuộc sống
myClass đánh thức và nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học viên, xây dựng sự tự tin và thành thục khi sử dụng
tiếng Anh cả trong công việc và trong tình huống thường ngày.
myClass cung cấp nguồn kiến thức thực tế và cơ hội thực hành qua các chủ đề, đề tài và bài tập như tiếng Anh
trong cuộc họp, thương lượng, thuyết trình, giải quyết vấn đề, thảo luận, viết thư tín trong công việc và các
chủ đề khác.

• Hiệu quả: tạo động lực cho nhân viên
myClass là một lựa chọn đầu tư đào tạo hiệu quả thông qua việc tạo nên môi trường học thu hút cho học viên.
Với các chương trình học truyền thống, học viên có thể được sắp xếp vào lớp với nhiều trình độ khác nhau,
các lớp học này thường có mức độ chuyên cần thấp và tiến bộ chậm. Ngược lại, với khóa học myClass, một
trong những đối tác chính của chúng tôi đã có tỉ lệ học viên đến lớp lên đến 97 phần trăm thay vì 42 phần
trăm so với khóa đào tạo tại chỗ trước đó.

• Hiệu suất: Tối thiểu hóa lãng phí và tối đa hóa đầu tư
Sự linh động trong chương trình myClass cho phép các doanh nghiệp có thể kiểm soát, sắp xếp và thay đổi
chương trình học và người học trong khi các chương trình truyền thống với các lớp học cố định chưa làm
được. Doanh nghiệp có thể thay thế các học viên là nhân viên đã nghỉ bằng các nhân viên mới, tạm hoãn ngày
bắt đầu khóa học hay tăng lượng bài học khi nhu cầu thực tế tăng lên.

• Minh bạch: đo lường thành công và hỗ trợ nhân viên
Với hệ thống quản lý lớp học trực tuyến, Hội đồng Anh cung cấp cho học viên thông tin cần thiết để kiểm soát
và đánh giá quá trình học tập. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý doanh nghiệp các báo cáo thường
xuyên, được tùy chỉnh theo yêu cầu về sự chuyên cần, sự tiến bộ và biểu hiện của học viên trong từng buổi
học hay thời gian và các chủ đề phổ biến.

myClass đem đến lợi ích gì cho nhân viên tham dự
khóa học này?

Kiểm soát việc học
Định hướng lộ trình học tập

Học viên có thể đăng ký và hủy bài học để phù hợp với lịch làm việc bận rộn của cá nhân bất kỳ lúc nào thông
qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến. Các mục tiêu thực tế và rõ ràng được đặt ra trong mỗi bài học, giúp
học viên có thể lựa chọn bài học và chủ đề phù hợp với nhu cầu của mình. Trong suốt quá trình học tập cùng
chúng tôi, các giáo viên và chuyên viên tư vấn học thuật sẽ hỗ trợ học viên thiết lập mục tiêu học tập cần
thiết để thành công.

Đánh thức khả năng ngôn ngữ

Củng cố kiến thức nền tảng, nâng cao và sử dụng ngôn ngữ thuần thục
Khi trở thành học viên khóa tiếng Anh myClass, bạn đóng vai trò chủ động về sự tiến bộ của bản thân cùng hỗ
trợ từ chuyên gia Hội đồng Anh. Trong mỗi bài học, bạn sẽ tham gia vào các bài tập thực tế như thảo luận, hội
họp và các bài thuyết trình.
Bạn sẽ khơi dậy khả năng tiếng Anh sẵn có, phát triển lên tầm cao hơn bằng việc học tập những kiến thức mới,
nâng cao khả năng phát âm để giao tiếp hiệu quả hơn. Các giáo viên luôn quan sát và hướng dẫn bạn, đưa ra
các nhận xét có tính xây dựng để giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Các bài kiểm tra thường
xuyên trong lớp sẽ chủ yếu tập trung vào sự tiến bộ của bạn trong giao tiếp thông qua việc sử dụng ngôn ngữ
chính xác và thuần thục.

Đạt được các mục tiêu

Xây dựng sự tự tin bạn cần để đạt được mục tiêu
Với việc khơi dậy khả năng tiếng Anh, bạn sẽ xây dựng sự tự tin cần thiết để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.
Các bài học myClass đều là 100 phần trăm học trực tiếp cùng giáo viên Hội đồng Anh chuyên nghiệp và
nhiệt tình. Điều này tạo ra những trải nghiệm học tập tích cực và giúp học viên phát triển sự tự tin trong các
tình huống thực tiễn. Bạn sẽ làm quen với các nền văn hóa và lối sống khác nhau để gia tăng hiểu biết
liên văn hóa cũng như tiếp cận những cơ hội đa dạng hơn. Các bài học trực tuyến và các hoạt động
của câu lạc bộ tiếng Anh myClub sẽ giúp học viên được thực hành kiến thức và kỹ năng tiếng Anh
nhiều hơn để nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Các trình độ của khóa học
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myClass Cao trung cấp
(Lưu ý: chỉ có ở TP. Hồ Chí Minh)
myClass Trung cấp
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Sử dụng thành thạo
Sử dụng độc lập
Sử dụng căn bản

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ Châu Âu (CEFR)

Các trình độ của khóa học được xây dựng dựa trên khung tham chiếu châu Âu dành cho người học ngoại ngữ.
Các lớp myClass sẽ bắt đầu từ trình độ sơ cấp đến trình độ cao trung cấp.
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myClass Sơ trung cấp
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myClass Sơ cấp

A1
Ghi chú: Những đánh giá này mang tính chất tương đối, trình độ và kết quả thực tế có thể thay đổi

Số lượng bài học
Tại mỗi cấp độ của khóa học myClass, chúng tôi có hơn 120 bài học để học viên lựa chọn trên tổng số hơn
500 bài học với nhiều chủ đề đa dạng. Chúng tôi có các lớp học từ 08.45 đến 21.15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
để học viên có thể học tập ở những thời điểm thuận tiện nhất.

Hỗ trợ từ chuyên viên tư vấn học thuật
Chuyên viên tư vấn học thuật sẽ giúp đỡ học viên trong suốt quá trình học tập thông qua việc hỗ trợ, hướng
dẫn, giải đáp thắc mắc về bài học, lịch học và hệ thống học tập trực tuyến cũng như hỗ trợ tư vấn học thuật và
sắp xếp các cuộc gặp với giáo viên khi cần thiết.

myClub
myClub là câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí, đem đến cho học viên thêm cơ hội thực hành và phát triển tiếng Anh
bên cạnh những bài học trên lớp. Mỗi tuần, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động dựa trên trình độ ngôn ngữ, văn
hóa và xã hội để giúp học viên thực hành tiếng Anh trong môi trường thân thiện, khuyến khích học viên nâng
cao kỹ năng giao tiếp, gia tăng sự tự tin, gặp gỡ bạn bè và tương tác với chuyên gia Hội đồng Anh.

Nguồn học liệu trực tuyến
Bên cạnh việc là chương trình học trực tiếp 100 phần
trăm với giáo viên, chúng tôi hiểu rằng việc học trực
tuyến là một phần quan trọng trong bất kỳ chương trình
học hiện đại nào. Hội đồng Anh cung cấp nguồn học liệu
trực tuyến đa dạng, giúp học viên phát triển cả về ngữ
pháp và từ vựng, chủ đề tiếng Anh thương mại và ngôn
ngữ, phát triển kỹ năng cho kỳ thi IELTS.
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Các đối tác của chúng tôi
• Action Aid Vietnam
• Đại sứ quán Úc
• ADB Vietnam
• Alcatel Network System Vietnam
• Ariston Thermo Vietnam
• Đại sứ quán Anh tại Hà Nội
• Caltex Bitumen Vietnam
• Chevron Vietnam
• Childfund in Vietnam
• EC Delegation
• Đại sứ quán Đan Mạch
• Đại sứ quán Phần Lan
• Đại sứ quán Pháp
• Đại sứ quán Ai-len
• Đại sứ quán New Zealand
• Đại sứ quán Singapore
• Ericsson Vietnam
• DFS Vietnam
• Ford Vietnam
• HSBC
• Hennessy Vietnam
• Jotun Paints Vietnam
• Maersk Land Vietnam
• Mercedes Benz Vietnam
• Merck Vietnam
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“

“

Với trải nghiệm của mình, tôi thấy myClass đã đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người học, đặc
biệt là đối với người đi làm. Chương trình học mang đến thời gian học linh động với những bài học thực
tiễn giúp người học sắp xếp việc học một cách thuận tiện bên cạnh việc áp dụng kiến thức trong mỗi
bài học vào công việc thực tế. Điều tôi thích nhất về myClass là sự linh động trong việc lựa chọn giáo
viên, bài học và thời gian.

“

“

• Nippon Paint Vietnam (Hanoi)
• Path Canada
• Roche Vietnam
• Save the Children UK
• Tổ chức y tế thế giới (WHO)
• Tổng cục thuế
• Tổng cục thống kê
• Bộ giáo dục và đào tạo (Dự án VIE1718)
• Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
• Bộ quốc phòng
• Bộ tài chính
• Bộ ngoại giao
• Bộ công thương
• Bộ nông nghiệp
• Bộ lao động, thương binh và xã hội
• Bộ giao thông vận tải
• Kiểm toán nhà nước
• Trường cao đẳng y tế Bạch Mai
• Cuu Long Joint Operating Company
• Mobifone Global
• Dịch vụ mặt đất sân bay quốc tế Nội Bài
• Petro Vietnam University Project
• PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
• Techcombank

Sau khi tham gia khóa myClass, tôi tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh nơi
công sở. myClass giúp tôi rất nhiều trong học tập và công việc.
Phan Nguyen Dong Truong, học viên myClass

Gặp gỡ giáo viên

Neil Mann
Thầy Neil là quản lý học thuật
chương trình tiếng Anh người
lớn tại Tp. Hồ Chí Minh. Thầy
là giáo viên từ năm 2009 và
đã làm việc tại nhiều quốc gia
khác nhau. Thầy có kinh
nghiệm giảng dạy tiếng Anh
cho nhân viên các doanh
nghiệp về lĩnh vực năng
lượng, ngân hàng và dược
phẩm.

Paula Twomey
Cô Paula đã giảng dạy tại Việt
Nam từ năm 2014. Trước khi
giảng dạy tại Hội đồng Anh,
cô đã có mười năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực ngân
hàng tại Ai-len. Paula có
chứng chỉ về kế toán và tài
chính và nhiều văn bằng sư
phạm khác.

Richard Cherry
Thầy Richard là quản lý học
thuật chương trình tiếng Anh
người lớn tại Hà Nội. Thầy bắt
đầu sự nghiệp giảng dạy của
mình từ năm 1997 và đến năm
2003, thầy chính thức làm việc
tại Hội đồng Anh. Thầy đã từng
giảng dạy tiếng Anh cho nhân
viên trong các lĩnh vực về hạt
nhân, phát triển phần mềm,
quân đội và giáo dục tại nhiều
nơi trên thế giới.

Chính sách học phí dành cho khách hàng doanh nghiệp
Chúng tôi cung cấp các gói học phí phù hợp với quy mô của tất cả các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn với
chính sách như sau:

Số lượng học viên
trong một hợp đồng

Mức ưu đãi

10 đến 19

5%

20 đến 35

10%

36 đến 50

15%

từ 51 trở lên

20%

Liên hệ
Hội đồng Anh

Tổng đài: 1800 1299
Tại Hà Nội:
20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
bchanoi@britishouncil.org.vn
Tại Tp. HCM:
Tầng 1 tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10
bchcmc@britishcouncil.org.vn

