myClub

Asmawan

Kelas tambahan bagi siswa yang ingin
berlatih Bahasa Inggris tanpa dikenakan
biaya ekstra.

myClub memberikan
banyak pengalaman karena
saya dapat bertemu
dengan murid lain dari
berbagai level dan juga
meningkatkan bahasa
Inggris saya.

Study Plan
Name :

Target :

Contoh kelas:

PT Schedule :
Language Lab

Pronunciation

Songs

Notes

Pengajar
Memiliki sertifikasi internasional CELTA & DELTA* dan pengalaman mengajar
bahasa Inggris di berbagai negara.

* CELTA (Certificate in English Language Teaching for Adults)
DELTA (Diploma in English Language Teaching for Adults)

* Aplikasi myClass tersedia di

Contact :

Upgrade
your English with
the world’s
experts

British Council Teaching Centre
Lotte Shopping Avenue, Lantai Empat
Jalan Profesor Doktor Satrio Kav Tiga - Lima, Jakarta
T +62 (21) 298 894 23 - 25
Jakarta.English@britishcouncil.or.id
@idLearnEnglish
www.britishcouncilfoundation.id

www.britishcouncilfoundation.id

Who
we are

Mengapa

Sekilas
tentang

Level di
Satu Level : 60 Pertemuan | Satu Pertemuan : 90 Menit

British Council memiliki reputasi
sebagai penyedia pembelajaran
bahasa Inggris berkualitas tinggi
dan paling terkemuka di dunia.
100% kelas tatap muka

1

Sesi kelas berdurasi 90 menit
Pre-Intermediate

Pengajar dengan
sertifikasi internasional

Kebebasan memilih
waktu belajar bagi anda
yang sibuk

Kami sudah mengajarkan bahasa Inggris
selama lebih dari

80
110
500

tahun

Kebebasan memilih
topik belajar sesuai minat
dan kebutuhan anda.

2

Berlatih berbicara
berdasarkan situasi nyata

3

Kelas kelompok untuk mendorong
partisipasi & interaksi
berbahasa Inggris

4

Pantau perkembangan
Anda di mana saja
dan kapan saja

negara
di dunia

Upper-Intermediate

Pilihan Topik
WORKPLACE ENGLISH

Pilih topik yang dapat diaplikasikan di lingkungan
kerja. Baik ketika mencari pekerjaan, aktif ketika
presentasi dan sebagainya.

• Handle meetings with confidence
• Standing out in group discussions

SOCIAL ENGLISH

Berpartisipasi aktif di setiap percakapan. Pelajari kosakata
dan frase sehingga Anda lebih percaya diri untuk berbicara
bahasa Inggris dengan kolega dan kawan.

• Letting people know about yourself
• Crafting the perfect story

5

Book kelas melalui aplikasi myClass*

ENGLISH FOR
ACADEMIC PURPOSES

Menambah pengetahuan dan kemampuan akademis
Anda untuk melanjutkan studi di luar negeri.

• Decent proposal
• My studies

6

Penilaian individual setiap
10 kali pertemuan

EVERYDAY ENGLISH

Dalam topik ini, Anda akan belajar kosakata dan
frase bahasa Inggris yang dapat diterapkan
langsung di kehidupan sehari-hari.

• Food glorious food
• Let’s go on holiday!

Kelas ini lebih fokus membahas tata bahasa dan
cara menulis yang baik dan tepat.

• Writing a discursive essay
• Present perfect and present perfect
continuous

Gratis myClub

di lebih dari

Pilih dan pelajari berbagai topik
sesuai kebutuhan anda

Intermediate

GRAMMAR AND
WRITING

kepada

ribu
siswa*

serta menguatkan posisi UK sebagai tuan rumah
bahasa Inggris di dunia.

*Jumlah siswa dalam 1 tahun

Elisabeth

Wahyu Tandiono

Materi pembelajaran dari
myClass membuat saya
lebih percaya diri untuk
berkomunikasi dengan
klien dari luar negeri.

Metode pembelajaran di
myClass, serta pengajar
yang interaktif membuat
saya lebih berani dalam
berbahasa Inggris.

