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GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VNPT MYENGLISH
VNPT MyEnglish là gì?
VNPT MyEnglish là một công cụ học tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn luyện tập đạt được
giọng chuẩn bản ngữ, tăng cường khả năng nghe nói, phát âm và cải thiện vốn từ vựng
trong một thời gian ngắn. VNPT MyEnglish sở hữu hơn 10.000 video hài hước, hấp dẫn
& hơn 160 khóa học có nội dung đa dạng được biên tập và bổ sung mới hàng ngày từ
các clip, phim ảnh, giáo trình bản quyền hợp tác với: Cambridge University Press, ABAX
ELT, National Geographic/Cengage Learning, Gardnet Publishing, Compass Media.
Học viên sẽ có những trải nghiệm học tập lý thú về nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau,
giúp bạn không chỉ đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình mà còn có những phút giây
thư giãn tuyệt vời!
Tôi có thể làm gì với VNPT MyEnglish?
Xem video: VNPT MyEnglish là một thư viện video online khổng lồ được thiết kế
theo từng chủ đề cụ thể nhằm đáp ứng các mục tiêu ngôn ngữ của bạn, thuộc nhiều
lĩnh vực như: kinh doanh, chuyên nghành, học thuật, truyền thông, giao tiếp xã hội và
Tiếng Anh trẻ em.
Học từ vựng: VNPT MyEnglish có hệ thống theo dõi tất cả các từ mà bạn đã từng
xem qua, nói và học trong suốt thời gian học tập, nhờ đó bạn có thể bước nhanh trên lộ
trình hoàn thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.
Ghi âm và nhận kết quả tức thì Bạn chỉ cần ghi âm lại các video mà bạn yêu
thích, VNPT MyEnglish giúp bạn so sánh từng từ bạn ghi âm với cách thức phát âm
tiêu chuẩn theo giọng Mỹ, nghe lại với tốc độ chậm trong trường hợp bạn không nghe
rõ, học theo ngữ điệu cả câu và luyện độ lưu loát của mình. VNPT MyEnglish sẽ phản
hồi với bạn tức thì về khả năng phát âm và độ lưu loát của bạn.
GoLive: là dạng bài học cho phép học viên học trực tuyến 1-1 với giáo viên nước
ngoài qua phần mềm Skype trong khoảng thời gian từ 25 - 30 phút để tăng cường tính
thực hành thực tế của việc học với VNPT MyEnglish.

VNPT MyEnglish phù hợp nhất với ai?
Bất cứ ai cũng có thể học Tiếng Anh và tiến bộ với VNPT MyEnglish. Tuy nhiên:
❖ Đây sẽ là công cụ hiệu quả đối với các bạn đã có vốn Tiếng Anh cơ bản và mong
muốn thực hành Tiếng Anh đều đặn tại nhà để nâng cao trình độ.
❖ Nếu bạn gặp khó khăn về phát âm và thiếu tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh,
VNPT MyEnglish có thể giúp khắc phục nhược điểm và giúp bạn tự tin hơn.
❖ VNPT MyEnglish hỗ trợ các bạn có nhu cầu học Tiếng Anh cấp tốc nhằm phục vụ
mục đích luyện nói thi chứng chỉ, đi du lịch, du học và công tác nước ngoài.
❖ VNPT MyEnglish là một công cụ học Tiếng Anh tiện lợi cho người đi làm, doanh
nhân bận rộn, giúp họ chủ động học Tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi qua thiết bị thông
minh (máy tính, máy tính bảng, điện thoại…)
MyEnglish – Dịch vụ học Tiếng Anh trực tuyến chuẩn Anh – Mỹ

VNPT - MEDIA

2

https://myenglish.com.vn | myenglish@vnpt.vn

Nội dung các video và khóa học của MyEnglish
Kho học liệu đa dạng của MyEnglish cung cấp hơn 10,000 videos và hơn 160 khóa
Anh của mình trong 7 cấp độ theo khung tham chiếu của Châu Âu (1, 2 tương ứng
với Sơ cấp; 3, 4 tương ứng Trung cấp và 5, 6, 7 tương ứng Cao cấp), thuộc nhiều lĩnh
vực. Tùy thuộc vào công việc, trình độ và mục đích học tiếng Anh của mình, bạn có thể
lựa chọn cho mình các khóa học Tiếng Anh và các gói cước phù hợp.

SƠ ĐỒ NỘI DUNG VÀ KHÓA HỌC MYENGLISH

.
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ & TẠO TÀI KHOẢN

Bước 1: Truy cập htttp://myenglish.com.vn trên trình duyệt.
Bước 2: Nhấp vào “Đăng ký” hoặc “ĐĂNG KÝ NGAY Học thử Miễn phí”.

Bước 3: Trên giao diện đăng ký, có 3 cách để tạo tài khoản trên hệ thống của MyEnglish:
Đăng ký qua Email
Đăng ký qua Google
Đăng ký qua Facebook
Bước 4: Sau khi học viên điền đầy đủ các thông tin yêu cầu, tài khoản sẽ được tạo.
Bước 5: Nhấp vào “Về trang chủ” và hệ thống sẽ tự động đăng nhập với tài khoản vừa tạo.
Từ đây, bạn có thể thử trải nghiệm học Tiếng Anh với VNPT MyEnglish.
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PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ SỬ DỤNG MYENGLISH
Đăng nhập và chọn trình độ
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của học viên tại myenglish.com.vn.
Bước 2: Bảng tự kiểm tra trình độ (Self-assessment test)
Ngay lần đăng nhập đầu tiên, bảng tự kiểm tra trình độ sẽ hiện ra. Học viên tự lựa chọn
trình độ Tiếng Anh của mình trong 7 cấp độ (1, 2 tương ứng với Sơ cấp; 3, 4 tương ứng
Trung cấp và 5, 6, 7 tương ứng Cao cấp). Số điểm TOEIC & TOEFL cùng với một số yêu
cầu và từ ngữ tương ứng với cấp độ đã chọn sẽ hiện ra để gợi ý cho học viên quyết định.

Bắt đầu học với video qua các bước: Watch, Learn, Speak
WATCH - XEM
Xem video có độ dài trung bình từ 1 - 3 phút để nắm được nội dung của bài học

➢ Có thể bật tắt phụ đề Tiếng Anh; xem phụ đề song ngữ (nếu có).
➢ Có thể nhấp vào từng từ trong câu để xem nghĩa.
➢ Chức năng đưa từ vào danh sách yêu thích: giúp học viên tự xây dựng kho từ để học
lại.
➢ Kế hoạch bài học bao gồm: Toàn bộ phụ đề của video, các từ, các câu hỏi kiểm tra
mức độ hiểu video, câu hỏi thảo luận.
➢ Để điều chỉnh cài đặt chế độ hiển thị video, nhấp vào biểu tượng hoa thị (*) ở góc dưới
bên phải video: Chế độ “Tạm dừng sau mỗi dòng” cho phép dừng tại mỗi câu. Video
sẽ tự động chạy hết nếu bỏ chế độ này.
➢ Có thể phát video với tốc độ chậm để cho phép người nghe dễ dàng hiểu
video hơn (

)

LEARN – HỌC TỪ
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Sau khi kết thúc học phần WATCH, hệ thống sẽ chuyển sang học từ vựng tại học phần
Học các từ. Hệ thống hiển thị Chọn từ để HỌC từ video này. Học viên có thể chọn
Tất cả các từ, hoặc một số từ theo ý muốn. Khuyến nghị học viên nên chọn từ 3-5 từ
ở mỗi video và học thật kỹ để ghi nhớ lâu hơn.
➢ Chọn từ cần học xong nhấp vào “Học x từ” (x là số từ học viên chọn). Màn hình sẽ
hiển thị danh sách các từ lựa chọn học
➢ Đặt trỏ chuột vào biểu tượng

để nghe phát âm của từ mới và cách đọc từng âm

tiết của từ.
➢ Có thể nhấp vào từng từ trong câu để tra nghĩa từ và mẫu câu.
➢ Sau khi học phát âm và nghĩa của từ, nhấp vào để học từ mới được áp dụng trong ngữ
cảnh phù hợp.
➢ Điền các từ nghe được vào chỗ trống để luyện từ mới.

SPEAK – NÓI
Phân tích ngữ âm của từng từ, chỉ ra lỗi phát âm sai của từng từ và từng đơn âm để học
viên biết, sửa lỗi và đọc theo từ mẫu chuẩn. Cho điểm phát âm và mức độ trôi chảy của
học viên theo thang điểm từ 0-100.
➢ Học viên nghe câu mẫu, nhấp vào biểu tượng ghi âm (Hình micro) để bắt đầu ghi
âm/nhấp (Hình tròn đỏ, vuông trắng) để dừng ghi âm.
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➢ Hệ thống hiển thị điểm chấm phát âm theo thang điểm 100. Điểm phát âm hiển thị ở
góc phải trên cùng của màn hình.
➢ Lỗi phát âm sai hiện lên ở các từ màu đỏ. Học viên nhấp vào từ, chữ cái màu đỏ để
xem lỗi sai ở đâu và nghe lại, đọc theo từ mẫu để ghi âm lại.
➢ Các dấu ngắt Pause (P) xuất hiện khi bạn nói ngập ngừng hoặc không trôi chảy.
➢ Click vào biểu tượng

để nghe chế độ đọc chậm và luyện lại, nếu cần

➢ Chức năng so sánh giọng phát âm: Học viên click vào biểu tượng

để nghe lại phần

phát âm của mình.
QUIZZ – ĐỐ TỪ
➢ Chọn đố từ vựng để làm bài kiểm tra đọc hiểu.
➢ Nhấp vào “Bắt đầu bài kiểm tra”.
➢ Màn hình xuất hiện bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ đánh giá học viên thông qua việc Kiểm
tra định nghĩa đúng của từ theo ngữ cảnh trong bài.
➢ Sau khi học viên trả lời, nếu câu trả lời hiển thị màu xanh có nghĩa là học viên trả lời
đúng, Nếu học viên trả lời sai, hệ thống cũng đồng thời hiển thị cả đáp án đúng (màu
xanh) và đáp án sai (màu đỏ).
➢ Sau khi học viên hoàn thành bài Quizz, màn hình xuất hiện giao diện đánh giá
điểm của học viên theo thang điểm A, B, C.

HỌC GOLIVE!
GoLive! là dạng bài học cho phép học viên học trực tuyến 1-1 với giáo viên nước ngoài
qua phần mềm Skype, trong khoảng thời gian từ 25 - 30 phút.
Học viên sẽ được luyện Nghe Nói trực tuyến với giáo viên nước ngoài sau khi luyện tập
các kỹ năng Xem - Học và Nói với các video.
Tần suất học trực tuyến với giảng viên có thể từ 1- 2 lần/tuần phụ thuộc vào nhu cầu và
gói cước mà các bạn đăng ký. Tần suất học trực tuyến với giáo viên có thể hàng ngày
hoặc 1 vài lần/tuần phụ thuộc vào nhu cầu và gói cước mà các bạn đăng ký.
Đặt lịch học
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, sau đó nhấp vào: Tiếng Anh của tôi

Tại giao diện này có các mục: Bài học của tôi, Video của tôi, Khóa học của tôi.
Thông thường, giao diện sẽ đưa đến mục Bài học của tôi. Bạn có thể bắt đầu chọn
GoLive! Ngay.
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Bước 2: Chọn mục "Đặt lịch ngay" ở góc trái màn hình. Một giao diện cho phép
bạn lựa chọn giảng viên/Lịch học xuất hiện.

Bước 3: Bạn cần nhập địa chỉ Skype (tại phần đầu của giao diện) để giáo viên có
thể kết bạn và thực hiện buổi học qua Skype. Bạn có thể chọn Edit để thay đổi tên
Skype.
Bước 4: Chọn "Giáo viên": Thông thường màn hình sẽ mặc định phần chọn giáo viên
là “Bất kỳ giáo viên nào”. Nếu bạn không cần học với một giáo viên nhất định, bạn có
thể chọn giáo viên theo khung giờ phù hợp với bạn.
Bước 5: Chọn ngày, giờ đặt lịch để GoLive! Chọn chủ đề muốn thảo luận, có thể
chọn theo Thảo luận mở hoặc chọn theo video có chủ đề mà học viên muốn thảo
luận.
Bước 6: Sau khi chọn giảng viên, giờ và chủ đề, nhấp vào Đặt lịch học.
Giao diện thông báo đặt lịch thành công xuất hiện, xác nhận lại ngày giờ và giảng
viên. Sau khi đặt lịch, bạn sẽ nhận được các email xác nhận và nhắc nhở trước 3
tiếng, 30 phút, 10 phút và cung cấp thông tin về nội dung học để chuẩn bị trước.
Tiết học GoLive!
Học viên sẽ có một tiết học Tiếng Anh trực tuyến thú vị với giáo viên nước ngoài. Trong
25 - 30 phút trò chuyện qua Skype, bạn sẽ được giáo viên hướng dẫn về nội dung bài
học, phát âm, ngữ pháp cũng như tăng cường khả năng diễn đạt và đọc hiểu một cách
tự tin. Đồng thời, học viên sẽ được nhận bản đánh giá chi tiết của giáo viên về bài học
đã thực hiện và được nhận tư vấn về bài học tiếp theo. Học viên cũng có thể đánh giá
giáo viên qua thang điểm từ 1- 5 sao để VNPT MyEnglish hoàn thiện hơn.
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GIAO DIỆN “TIẾNG ANH CỦA TÔI”
Giao diện: “Tiếng Anh của tôi” cho phép quản lý việc học tập của học viên. Tại giao diện này,học
viên truy cập và theo dõi toàn bộ lịch sử, quá trình học của cá nhân với MyEnglish.
“Từ vựng của tôi”
Bước 1: Lựa chọn mục "Từ vựng của tôi".
Bước 2: Lựa chọn từ vựng về chủ đề mà bạn muốn học. Ở phần tổng hợp, bao gồm có "Tất
cả các từ" “yêu thích” và "Đang tiến hành".
Trong phần này, bạn có thể lựa chọn "Ẩn các từ cho các trình độ thấp hơn trình độ hiện
tại" để loại bỏ bớt các từ mà bạn có thể đã biết. Chọn tăng/giảm dần ở mục trình độ, xem cột
tiến độ học của bạn và xem các video về từ vựng đó.
Bước 3: Nhấp vào các “Bắt đầu bài kiểm tra”, VNPT MyEnglish sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 810 từ mới trong danh sách từ vựng của bạn để thực hiện quiz ôn tập.
“Phát âm”
VNPT MyEnglish cung cấp một hệ thống có thể phân tích giọng nói và chỉ ra các điểm đúngsai về phát âm. Học viên có thể Xem tình trạng phát âm và sự tiến bộ của mình trong toàn bộ
tiến trình học.
Bước 1: Chọn phần Phát âm và lựa chọn các âm mà bạn muốn luyện.
Bước 2: Tập phát âm dựa trên hướng dẫn phát âm với các video về: cách phát âm, khẩu
hình miệng, các ví dụ để luyện tập về các từ trong các câu có chứa âm mà bạn đang học ở
các vị trí đầu từ, giữa từ và cuối từ.
“Bài học của tôi”
Mục này cho phép học viên quản lý việc học GoLive cá nhân (đặt lịch, xem lịch sử, đánh giá,
xem báo cáo việc học GoLive! và sự tiến bộ của học viên)
“Video của tôi”
Mục này giúp học viên quản lý việc học Video. Các video có dấu
hoàn thành bài học
Các video có dấu

cho biết học viên chưa

cho biết học viên đã hoàn thành bài học với video

“Khóa học của tôi”
Khi học viên click vào Khóa học của tôi lần đầu tiên, các khóa học sẽ xuất hiện để học viên
lựa chọn. Sau khi học viên đã lựa chọn khóa học và bắt đầu học, giao diện sẽ thay đổi với
việc hiển thị các khóa học mà học viên đã chọn cùng với tiến độ hoàn thành của khóa học (từ
1% -
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LƯU Ý ĐỂ HỌC HIỆU QUẢ VỚI MYENGLISH!
Mỗi tài khoản chỉ được dùng cho 01 học viên để đảm bảo hệ thống có thể ghi lại quá trình học
và sự tiến bộ của một người. Mỗi ngày, học viên nên học từ 02 - 05 video với đầy đủ các bước
theo trình độ.
Học viên cần dành tối thiểu 15 phút để học được trọn vẹn ít nhất được 01 video, để học được
tối thiểu 3-5 từ mới. Với mỗi video, học viên cần học đủ qua 03 bước WLS (Xem- Học - Nói)
và làm bài Quiz.
Ngoài 02 – 05 video cần học trọn vẹn mỗi ngày, học viên có thể xem tham khảo một số video
khác ở các trình độ khác hoặc các chủ đề khác để tăng cường tiếp xúc với môi trường sử dụng
ngôn ngữ tiếng Anh.
Trong khi xem video, khi tra từ điển, nên nghe mỗi từ mới khoảng 10 lần để làm quen với âm,
khi học nói, nghe và tập nói trước rồi sau đó phát âm lại để nhận phản hồi từ hệ thống.
Để phát âm đúng, học viên nên click vào các âm riêng lẻ trong phần phiên âm để nghe và
nhắc lại vài lần các âm đó, lưu ý phát âm rõ âm đuôi của mỗi từ.
Hãy thực hành 03 bước WLS vài lần để nhớ kỹ các từ mới về nghĩa của từ, cách viết, phiên
âm và cách phát âm từ. Mỗi tuần, học viên nên xem hoặc thậm chí học lại một lượt các video
mà học viên đã học để ôn lại các từ vựng đã học của tuần vừa rồi.
Để luyện nói theo đúng âm điệu chuẩn từ video, tại phần Phần Speak, học viên nên nghe đi
nghe lại câu mẫu cả ở tốc độ đọc nhanh và tốc độ đọc chậm để ghi nhớ âm điệu của mỗi câu.
Sau đó, hãy luyện nói, ghi âm câu mẫu này theo đúng âm điệu câu mẫu vài lần để xem sự tiến
bộ của mình qua số điểm do hệ thống chấm.
Học viên cần làm bài Quiz để ôn lại định nghĩa của từ trong bối cảnh của video. Cuối cùng,
hãy viết ra giấy hoặc đánh máy trên máy tính các từ mới đã học, mỗi từ khoảng 5-8 lần để
đảm bảo các từ vừa học đã được ghi vào bộ não. Tuyệt vời hơn nữa, bạn hãy thuộc và viết
lại các câu trong video đã xem để nhớ cách dùng các từ mới này.
Đối với các tiết học GoLive!: Ghi nhớ và thực hành theo hướng dẫn của giáo viên nước ngoài.
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