Học tiếng Anh tại nhà
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Tự học tiếng Anh tại nhà thông qua mạng Internet ngày
càng phổ biến. Số lượng các trang web hướng dẫn và dạy
học tiếng Anh trực tuyến ngày càng nhiều và chất lượng
cũng ngày càng được nâng cao. English-at-home.com là
một trong số đó.
Giao diện trang chủ của English-at-home được thiết kế khá đơn giản. Bên phải là danh mục
các chủ đề. Chủ đề đầu tiên trong danh sách là English Grammar. Chủ đề này chú trọng đến
kiến thức về ngữ pháp, như: Mệnh đề điều kiện, các thì, cách sử dụng “used to”, câu tường
thuật... Tiếp theo là chủ đề
Speaking English
hướng dẫn cặn kẽ cách phát âm, nói chuyện, thuyết trình trong những tình huống cụ thể.

Chủ đề thứ ba là Vocabulary & Idioms hướng dẫn cách học từ vựng và những bài học được
soạn theo từng chủ đề riêng biệt trên English-at-home sẽ giúp các bạn nâng cao vốn từ vựng
của mình. Chủ đề thứ tư là
English Reading. Nội
dung của chủ đề này được trình bày khá đơn điệu. Phần nội dung chính là một đoạn tin tức,
phần còn lại là giải nghĩa các từ vựng khó trong bài. Không hề có câu hỏi hay hướng dẫn rèn
luyện kỹ năng cho người học. Chủ đề thứ năm là
Real Life English
. Chủ đề này nhấn mạnh đến rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cho người học
như cách đặt chỗ ở khách sạn, đặt vé máy bay, những câu hỏi thường gặp khi đi bác sĩ, cách
nói chuyện điện thoại... Bên cạnh các chủ đề học tiếng Anh còn có các trò chơi giải trí trong
mục
Game and Quizzes
. Bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh ở nhà để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình với
English-at-home.
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