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ENGLISH FOR SPESIFICPURPOSES



1 level 3 bulan : 22 sesi (Total : 4 Levels) 
Per sesi 110 menit, 1 minggu 2 sesi

Fitur Program

 
Pembelajaran diberikan dalam metode komunikasi yang bervariasi seperti pengenalan
keterampilan bahasa, latihan strategi dan teknik percakapan, penggunaan ungkapan-

ungkapan dalam percakapan sehari-hari, latihan membuat dialog dengan topik
percakapan yang bervariasi yang biasa digunakan dalam dunia kerja 
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Program ini ditujukan bagi anda yang ingin mengasah kemampuan berkomunikasi dalam
bahasa Inggris secara lisan untuk kebutuhan bekerja / bisnis.

EMPLOYEESFOR
CONVERSATION



Bertujuan melatih peserta dalam mengerjakan soal-soal TOEFL® mencakup
keterampilan Listening, Speaking, Reading & Writing & Membantu peserta

meningkatkan nilai TOEFL®. Peserta juga dibekali kemampuan tata bahasa yang
baik untuk menganalisa soal dan jawaban 

www.lia-depok.ac.id

Program yang dirancang untuk anda yang perlu meningkatkan nilai TOEFL® baik untuk
keperluan studi maupun pekerjaan. Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan serangkaian

tes latihan, strategi dan juga kiat-kiat khusus dalam menangani soal TOEFL®.

1 level : 3 bulan : 22 sesi (Total : 4 levels) 
Per sesi : 110 menit, 2 sesi per minggu

Fitur Program

LIA PREPARATION COURSEFOR THE TOEFL® 



Bertujuan melatih peserta dalam mengerjakan soal-soal IELTS ™ mencakup
keterampilan Listening, Speaking, Reading & Writing. Setiap jenjang menyediakan

latihan-latihan soal yang dapat membantu siswa memahami format dan bentuk
soal IELTS ™ dengan lebih baik
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Bagi yang ingin malanjutkan studi atau belajar keluar negeri ILETS™ diakui di berbagai negara.
Program ini irancang untuk mempersiapkan peserta kursus mengikuti tes  IELTS ™ . LIA

Preparation Course for the  IELTS ™ menyajikan berbagai strategi dalam menghadapi soal-
soal  IELTS ™. Materinya mencakup empat keterampilan berbahasa : menyimak, membaca,

menulis dan berbicara. Setiap jenjang menyediakan latihan-latihan soal yang membuat
peserta kursus dapat memahami format dan bentuk soal  IELTS ™ dengan lebih baik.    

 

 1 level : 3 bulan : 22 sesi (Total : 3 levels) 
Per sesi 110 menit, 2 sesi per minggu. 

Fitur Program

LIA PREPARATION COURSEFOR THE ILETS™ 



CONTACT US:

www.lia-depok.ac.id

08111170217

www.lia-depok@ac.id
@lb_lia_depok

JOIN OUR
ONLINE CLASS!


