Khoá học tiếng Anh
15-17 tuổi

Upper Secondary Plus
IELTS and Academic

Xây dung
su tu tin
và săn sàng
cho tuong lai
Khóa học mới và cải tiến mang lại
trải nghiệm học tập bổ ích hơn

Môi truong phát triên
tiêng Anh toàn diên

Không đơn thuần là một
khóa học tiếng Anh, Upper
Secondary Plus là chương
trình được thiết kế để phát
triển khả năng học tập độc
lập, chủ động và giúp học
viên sẵn sàng cho một thế
giới toàn cầu hóa.

Môi trường
học tập an toàn,
thoải mái và
hỗ trợ học viên

Mọi học viên đều được chào đón
tại British Council.
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để tạo
dựng môi trường học tập mở, thoải
mái, giúp học viên có thể học tập theo
định hướng của riêng các em dưới sự
hỗ trợ của thầy cô và bạn bè.
Môi trường học thân thiện
Chúng tôi xây dựng môi trường học tập
để học viên được là chính mình và từ đó
phát triển sự tự tin của các em.

Truyền cảm
hứng hôm nay

Các giáo viên
luôn lắng nghe,
động viên và
truyền cảm hứng

Phát triên
su tu tin
Phương pháp
học tập kết hợp
theo từng cá nhân

Sẵn sàng
cho tương lai

Thiết kế riêng
cho từng
nhóm tuổi

Chuyên gia tiêng Anh
giúp tôi uu hoá
năng luc ngôn ngũ
cua tùng hoc viên
Upper Secondary Plus được
xây dựng dựa trên 80 năm
kinh nghiệm giảng dạy của
British Council. Khóa học
được các chuyên gia giáo dục
xây dựng bài bản và được
giảng dạy bởi những giáo
viên tài năng và nhiệt huyết.

Mỗi năm, có hơn 400,000 học viên tham gia
khóa học tại British Council. Sau khi hoàn
thành khóa học, các em sẽ được trang bị
những kỹ năng mới, những mối quan hệ mới
và sự tự tin cần thiết để kiến tạo tương lai.
Hàng năm, đội ngũ 2,500 giáo viên tại
British Council đều phải trải qua khóa đào
tạo chuyên sâu và chính các thầy cô là
người xây dựng một cộng đồng học tập
thân thiện và hòa nhập cho phép học viên
làm chủ việc học của mình.

Hoc tiêng Anh đê săn
sang cho thê gioi thuc
Upper Secondary Plus là
khóa học theo từng học
phần với các dự án đầy thử
thách, từ đó xây dựng sự
tự tin cho học viên và giải
phóng tiềm năng của các em.

Trong các lớp học, học viên sẽ có
nhiều thời gian để thực hành kỹ năng
Nói và rèn luyện phát âm cùng giáo
viên và các bạn học.
Chúng tôi cũng sẽ giúp các em thành
công với khóa học tại trường phổ
thông, sẵn sàng cho chương trình học
tại trường đại học và phát triển những
kỹ năng cần thiết cho công việc và
cuộc sống. Bởi một khi các em có thể
giao tiếp thông thạo bằng ngôn ngữ
toàn cầu, các em đã sẵn sàng cho bất
kỳ thử thách nào trong tương lai.

Đuoc kêt nôi
và tao đông luc
Phương pháp học tập kết
hợp mới và được cải tiến
của chúng tôi sẽ khích lệ
học viên và giúp các em có
sự chuẩn bị đầy đủ cho
từng buổi học

Các giáo viên sẽ xây dựng các hoạt
động trực tuyến để học viên tự hoàn
thành tại nhà, vậy nên các em có thể
học tập theo phương thức phù hợp
với cá nhân, giúp các em tự tin và
tiến bộ.

Trước giờ học

Trong giờ học

Sau giờ học

Các hoạt động, câu đố,
và trò chơi được chuẩn
bị cho lớp học và xây
dựng kỹ năng Đọc, Nghe
và vốn từ vựng.

Nhiều cơ hội để giao
tiếp với thầy cô và các
bạn, thực hành ngữ
pháp và nhận các đánh
giá cá nhân từ giáo viên.

Suy ngẫm và ôn tập,
theo dõi tiến độ, xác
định phần kiến thức cần
được cải thiện và tiến
tới thành công.

‘

Không chỉ học theo sách giáo
khoa, đây là một cách học
sáng tạo và năng động hơn.

’

Chia sẻ từ một học viên khóa Secondary Plus tại Madrid

Phát triên ky năng
sông, săn sàng cho
thê giói toàn câu hoá
Trong một buổi học, học viên sẽ được
yêu cầu thực hiện buổi phỏng vấn giả
định với nhà soạn nhạc tại một lễ hội
âm nhạc quốc tế. Tại một buổi học
khác, học viên sẽ có bài thuyết trình
trước Hội nghị thượng đỉnh thế giới về
nạn đói. Nội dung mỗi buổi học đều
được thiết kế khác nhau, bởi khi học
viên không chỉ chú tâm vào nội dung
trong sách giáo khoa, các em sẽ học
được nhiều kiến thức và kỹ năng hơn.
Ở bất kỳ cấp độ nào trong khóa Upper
Secondary Plus, lớp học không chỉ tập
trung vào các kiến thức tiếng Anh.

‘

Thông qua các hoạt động trong lớp,
học viên còn được phát triển các kỹ
năng sống quan trọng như kỹ năng lãnh
đạo, phối hợp làm việc nhóm, tư duy
phản biện.
Tham gia khóa học tại British Council
để sẵn sàng cho tương lai của mình.
Lớp học tại British Council tập trung
vào những chủ đề và trải nghiệm thực
tế mà học viên sẽ cần trong một thế
giới toàn cầu hóa. Trang tiếp theo,
chúng ta sẽ tìm hiểu về một số mục tiêu
học viên cần đạt được trong lớp học.

Em có thể là chính mình
tại British Council.

’

Chia sẻ từ một học viên khóa Secondary Plus tại Hà Nội

Kỹ năng sống

Giao tiếp
và hợp tác

Tư duy
phản biện

Kỹ năng lãnh đạo
và phát triển
bản thân

Sáng tạo và
tưởng tượng

Hoạt động trong lớp
Sức khỏe thể chất
và sức khỏe tinh thần
Lập một bản khảo sát về vấn đề
stress, thực hiện khảo sát và thuyết
trình những thông tin theo nhóm
Âm nhạc
Chia sẻ ý kiến về âm nhạc và
tham gia tranh luận về thể loại
nhạc được yêu thích nhất

Hội nghị thượng đỉnh
thế giới về nạn đói
Thuyết trình tại Hội nghị và lập báo
cáo về những vấn đề thiết yếu

Văn hoá
Phỏng vấn nghệ sỹ tại Lễ hội
âm nhạc quốc tế

Truyền thông xã hội
Kỹ năng số

Thảo luận về cách sử dụng
Internet an toàn, đánh giá về sức
khỏe tinh thần khi sử dụng
phương tiện truyền thông mạng
xã hội và đưa ra quan điểm về vấn
đề bắt nạt trên mạng
Du lịch và môi trường

Kỹ năng
công dân

Thảo luận về tác động của sự phát
triển ngành du lịch lên môi trường
và viết trang nhật ký du lịch về du
lịch xanh

Nâng cao vôn tiêng Anh
hoc thuât và ky năng
thi cu đê săn sàng cho
các kỳ thi và môi truong
giáo duc quôc tê
Khóa học Upper Secondary
Plus chú trọng các bài học về
tiếng Anh học thuật và luyện
thi IELTS nhằm giúp học viên
phát triển vốn ngôn ngữ, kỹ
năng và chiến lược học tập
cần thiết để thành công
trong môi trường giáo dục
quốc tế.
Tiếng Anh học thuật giúp học viên xây
dựng nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng cần

thiết để học tập hiệu quả ở trường
phổ thông và ở trường đại học.
Bên cạnh đó, các kỹ năng làm bài thi sẽ
giúp học viên sử dụng hiệu quả vốn
tiếng Anh của mình để tối ưu hóa kết
quả trong các kỳ thi quốc tế như IELTS.
Chúng tôi tập trung vào những kỹ
năng trên bởi chúng tôi hiểu rằng để
thành công trong môi trường giáo
dục sử dụng tiếng Anh, học viên cần
xây dựng các kỹ năng này sớm,
xuyên suốt hành trình từ bậc trung
học đến đại học.

Lô trình hoc tâp
Upper Secondary Plus bao
gồm tám cấp độ. Học viên
trong lớp sẽ có lứa tuổi và
trình độ tiếng Anh tương
đồng nhau.
Học viên sẽ tự đặt ra mục tiêu học tập
của mình với giáo viên và sẽ được
khuyến khích tự làm chủ quá trình học
tập của chính các em.

Học viên sẽ hoàn thành một cấp độ
trong một năm học. Ở trình độ Trung
cấp, học viên có khả năng để giao tiếp
bằng tiếng Anh về nhiều chủ đề thường
nhật và thực hiện những dự án nghiên
cứu bằng tiếng Anh. Với trình độ Cao
cấp, học viên sẽ trình bày được rõ ràng
quan điểm của mình về một sự việc, sử
dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và
mang tính phản biện.
Học kỳ 1 (tháng 8-tháng 12)

Các hoc kỳ
và câp đô

A1

A2

Sơ cấp

Sơ Trung cấp

B1.1

Học kỳ 2 (tháng 1-tháng 5)

Học kỳ hè (tháng 6-tháng 7)

B1.2

Trung cấp

B2.1

B2.2

Cao Trung cấp

Khóa tiếng Anh THPT học thuật
và IELTS Upper Secondary Plus
cho lứa tuổi từ 15 đến 17

C1.1

C1.2

Sơ Cao cấp

Cao cấp

Theo dõi su tiên bô
cua hoc viên

Bên cạnh giáo viên, học viên cũng có
thể tự theo dõi sự tiến bộ của mình
trong suốt quá trình học tập thông qua
Cổng học tập trực tuyến.
Cuối mỗi học phần, giáo viên sẽ
khuyến khích học viên tự hệ thống hóa
các kiến thức đã học. Cuối mỗi kỳ học,
học viên sẽ nhận được bảng đánh giá
kết quả học tập từ các thầy cô.

Cảm nhận sự tiến bộ vượt trội
Thông qua Cổng học tập trực tuyến,
học viên sẽ cảm nhận sự gắn kết và
thực sự làm chủ quá trình học tập
tiếng Anh của mình.
Các em có thể ghi lại kiến thức, thảo
luận các dự án với bạn học và đăng tải
các bài tập để nhận được sự đánh giá
từ giáo viên – tất cả đều có thể thực
hiện trên Cổng học tập trực tuyến.

Khóa hoc luyên thi IELTS
dành cho hoc sinh THPT
Tôi uu hóa kêt qua
cho kỳ thi IELTS
Khóa học luyện thi IELTS là chương trình
luyện thi ngắn hạn dành cho học sinh
Trung học Phổ thông với trình độ tiếng
Anh từ Cao Trung cấp (B2) và có mục
tiêu đạt kết quả IELTS từ 6.0 trở lên.
Trọng tâm khóa học là giúp học viên tối
ưu hóa kết quả IELTS thông qua luyện
tập kỹ năng làm bài trong tất cả bốn
phần của bài thi IELTS. Ngoài ra, giáo
viên sẽ giúp các em nắm bắt những yêu
cầu cụ thể của phần thi Nói và Viết với
các bài đánh giá trong khóa học bám sát
hai kỹ năng này.

Là khóa học kỹ năng ngắn hạn, lớp
luyện thi IELTS chú trọng rèn luyện về
kỹ năng thi cử. Tuy nhiên, học viên
cũng sẽ có thể cải thiện vốn ngôn ngữ
sử dụng cho kỳ thi dù đây không phải
là trọng tâm chính của chương trình.
Nếu học viên chưa xác định ngày thi
cụ thể trong thời gian sắp tới và vừa
có nhu cầu luyện tập kỹ năng làm bài
thi IELTS cũng như nâng cao vốn ngôn
ngữ tiếng Anh nói chung, khóa học
Upper Secondary Plus Học thuật và
IELTS sẽ là lựa chọn mang lại nhiều lợi
ích hơn cho các em.

Môi truong
hoc tâp an toàn
và hòa nhâp
Chúng tôi xây dựng môi
trường học an toàn để học
viên có thể là chính mình,
đưa ra quan điểm và bày tỏ
chính kiến một cách cởi mở.

Chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao
nhất về chính sách bảo vệ trẻ em.
Chúng tôi thực hiện những chính sách
toàn diện nhằm đảm bảo sự an toàn
của học viên cho dù các em tham gia
lớp học tại trung tâm hay các lớp học
trực tuyến.

Covid-19
Sức khỏe, an toàn và lợi ích
của học viên và nhân viên
British Council luôn là ưu
tiên hàng đầu của chúng tôi.
British Council đã và đang áp dụng
những biện pháp phòng dịch nghiêm
ngặt theo chỉ thị của cơ quan chức năng

nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của
học viên và phụ huynh khi đến trung
tâm giảng dạy của chúng tôi.
Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng
phát, chúng tôi có thể sẽ phải tạm
ngưng giảng dạy và hỗ trợ trực tiếp tại
trung tâm giảng dạy. Vì thế chúng tôi
đã phát triển hệ thống học tập trực
tuyến nhằm đảm bảo trải nghiệm học
tập liên tục của học viên tại British
Council.
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết
thêm thông tin chi tiết.

‘

Sử dụng tiếng Anh giúp em có thể
giao tiếp với mọi người từ nhiều
nền văn hóa khác nhau.

’

Chia sẻ từ một học viên Secondary Plus tại Hàn Quốc

San sàng cho
tuong lai
Liên hệ
Tại Hà Nội
20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ
63-65 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng
Ngõ 54, Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân

Tại Tp.Hồ Chí Minh
31 Thái Văn Lung, quận 1
195 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh
Tầng 1, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10

1800 1299

bchanoi@britishcouncil.org.vn
bchcmc@britishcouncil.org.vn
www.britishcouncil.vn
www.facebook.com/BritishCouncilVietnamEnglish

‘

Bạn sẽ cảm thấy British Council
là một gia đình khác của bạn
chứ không chỉ là một lớp học.

’

Chia sẻ của một học viên Secondary Plus tại Tp. Hồ Chí Minh
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