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Program yang dirancang khusus untuk anak usia Sekolah Dasar (6-12 tahun) dengan tujuan
memberikan eksposur pada penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Pelajaran disampaikan
secara komunikatif dan menyenangkan, sehingga anak-anak merasa senang di dalam
mempelajari bahasa pergaulan dunia ini.

Fitur Program
6 tingkat (1 Tahun per tingkat)
GEYL 1-3 ( 60 menit per sesi)
GEYL 4-6 (90 menit per sesi)

Pembelajaran disampaikan melalui berbagai kegiatan menarik dan menyenangkan
seperti : permainan, lagu, cerita, class projects dan berbagai aktifitas lain yang memicu
daya kreatifitas dan interaksi sosial anak. Anak secara bawah sadar memproses tata
bahasa Inggris serta memahami kosa kata pada saat melakukan kegiatan. Unit test
diberikan pada akhir setiap pembelajaran, Mid Test diadakan pada sesi 22 ( Tertulis ).
Progress Test diberikan pada sesi 43 dan 44 ( Lisan dan Tertulis )
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Program yang dirancang untuk membekali siswa SMP dalam menggunakan bahasa Inggris
sehari-hari dan juga mendukung mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah.

Fitur Program
12 tingkat (4 tingkat Elementary, 4 tingkat
Pre Intermediate, 4 tingkat Intermediate).
1 level 3 bulan : 22 sesi (Total : 12 Levels)
Per sesi 110 menit, 2 sesi per minggu.

Meningkatkan kemampuan dan percaya diri dalam berkomunikasi lisan dan
tulisan sertra meningkatkan penguasaan tata bahasa dan kosa kata dalam bahasa
Inggris sehingga secara tidak langsung membantu meningkatkan kemampuan
siswa disekolah. Pembelajaran diberikan dalam berbagai cara belajar aktif melalui
diskusi, peragaan, simulasi dan demonstrasi sesuai dengan topik bahasa dan
keterampilan yang terkait.
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Program yang disusun untuk pelajar SMA, mahasiswa dan umum dengan tujuan untuk
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan percaya diri dalam berbahasa Inggris secara
lisan dan tulisan.

Fitur Program
12 tingkat (2 tingkat Elementary, 4 tingkat
Pre-Intermediate, 4 tingkat Intermediate,
2 tingkat High Intermediate).
1 level : 3 bulan : 22 sesi ( Total : 12 levels )
Per sesi : 110 menit per sesi, 2 sesi
per minggu.

Pembelajaran dengan LIA NEW GEA Program mengintegrasikan keterampilan
abad 21 (21st Century Skills) yang diperlukan untuk bisa bersaing di dunia global.
LIA menerapkan pembelajaran dimana siswa diajarkan berkomunikasi,
berkolaborasi, berfikir kritis dan juga mendorong mereka menjadi lebih kreatif
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JOIN OUR
ONLINE CLASS!
CONTACT US:
08111170217
@lb_lia_depok
www.lia-depok@ac.id
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