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TRONG MÙA DỊCH 

 
Trong bối cảnh dịch Covid 19 đang hoành hành trên cả nước cũng như trên khắp thế giới 

hiện nay, việc học tập nói chung và học IELTS nói riêng cũng trở nên khó khăn hơn. Một trong 
những cách học hiệu quả nhất lúc này là tự học tại nhà bằng các phương tiện trực tuyến. Chính vì 
vậy, để đạt được kết quả tốt trong bối cảnh hiện nay, dưới đây là một số phương pháp tự học IELTS 
tại nhà có thể tham khảo: 

 

1. Làm quen với cấu trúc bài thi 
Các nguồn tài liệu online phục vụ cho bài thi IELTS hiện rất phổ biến trên internet. Ví dụ 

như các sách Cambridge IELTS cũng là một nguồn tham khảo tốt, cung cấp các đề thi IELTS sát 
với đề thi thật. Tuy nhiên, để hiệu quả nhất, những đầu sách được xuất bản trong một vài năm gần 
đây là lựa chọn phù hợp. 

2. Chuẩn bị nghe các giọng đọc khác nhau 
Theo Hội đồng Anh, thí sinh sẽ phải nghe các giọng điệu, ngữ âm khác nhau trong bài thi 

nghe. Điều đó có nghĩa là thí sinh sẽ phải quen với các giọng như tiếng Anh Anh, Anh Mỹ, Canada 
hoặc Úc để có thể có đạt điểm cao tại phần thi này. 

 
3. Luyện tập thường xuyên 

Việc luyện tập hàng ngày sẽ tạo tạp thói quen phản ứng với các dạng câu hỏi IELTS. Luyện 
tập hàng ngày không chỉ là luyện đề, mà còn là trau dồi và thực hành bằng nhiều phương pháp thú 
vị và dễ dàng hơn như sau:  

a) Luyện tập các kỹ năng đọc 
 BBC  

BBC tiếng Anh là một website rất phổ biến và đáng tin cậy. Tuy nhiên một lý do khác để 
đọc BBC là nhiều bài báo của trang có nội dung rất giống với bài đọc IELTS. 

Những mẩu tin tức ngắn sẽ giúp cho việc thích ứng và trau dồi tốc độ đọc cũng như nắm bắt 
được thông tin trong một bài văn dài một cách nhanh và chính xác hơn. 

 The Economist  
The Economist có một mục về các bài báo hàng ngày chứa biểu đồ. Điều này giúp ích vừa luyện kỹ 
năng đọc vừa luyện ý cho Bài viết Task 1. 
 
Hơn nữa, khi đọc The Economist, các kiến thức về đời sống và xã hội được xây dựng để hỗ trợ cho 
việc trả lời các câu hỏi trong bài IELTS Speaking part 3. 
 



b) Luyện tập các kỹ năng nghe 
Việc bắt đầu và làm quen với bản tin tiếng anh, Tedtalks hoặc video youtube về các lĩnh vực khác 
nhau đến từ các nước nói tiếng Anh giúp cải thiện kỹ năng nhận diện âm và nghe hiểu các bài viết 
chuyên ngành. 

c) Luyện nói thành tiếng 
Việc luyện tập phát âm cách nghe rồi rồi bắt chước theo, hoặc đọc thành tiếng các bài báo và ghi 
âm lại có thể giúp cải thiện kỹ năng phát âm và phát hiện các lỗi trong phát âm của bản thân. Việc 
luyện tập thường xuyên và liên tục là chìa khóa để đạt được điểm cao, đặc biệt là điểm Speaking. 

4. Tập trung vào các kỹ năng viết 

Một bài viết đạt điểm cao không chỉ nhờ ý tưởng của bài viết hay mà còn nhờ vào cấu trúc bài viết. 

Để đạt điểm cao trong bài viết IELTS là một điều không hề đơn giản. Việc luyện tập viết các dạng 
đề, các chủ đề một cách đa dạng cần được thực hiện song song với việc làm theo các phương pháp 
và yêu cầu của bài thi. Việc luyện tập thường xuyên sẽ làm tăng tốc độ phản ứng với đề và tốc độ 
viết khiến cho chất lượng bài văn được tăng lên đáng kể trong một khung thời gian hạn hẹp. 

Tóm lại, việc tự học IELTS hiệu quả đòi hỏi người học cần có sự tập trung và nghiêm túc, ít 
nhất là 4 - 6 tiếng mỗi ngày để ôn tập đều đặn các kỹ năng càng nhiều càng tốt. Dù thời gian 
có hạn hẹp, hãy đặt mục tiêu phù hợp với bản thân và cố định thời gian học mỗi ngày để đạt 
được mục tiêu đã đề ra. 


