Học, Làm, Phát triển

Giới thiệu chương trình đào tạo:

TIẾNG ANH THỰC HÀNH GIAO TIẾP SPEAK UP
Dành cho: Người đi làm & Sinh viên Đại học, Cao Đẳng

Chương trình tiếng Anh thực hành giao tiếp Speak Up - Mô hình học và thực hành tiếng Anh hoàn toàn mới của Brainwork
Việt Nam, dựa trên sự kết hợp: Học, thực hành tiếng Anh hàng ngày với ứng dụng DynEd trên máy tính, máy tính bảng hay
điện thoại di động và Học, thực hành hàng tuần trên lớp với Giảng viên bản ngữ.

+
30 – 45 phút
mỗi ngày

2 buổi
mỗi tuần

Speak Up tập trung phát triển khả năng phản xạ trong giao tiếp tiếng Anh của người học, đặc biệt phát triển khả năng
Nghe, Nói nhờ áp dụng hai nguyên tắc khi học một ngôn ngữ mới:
 Học theo tiến trình tự nhiên để làm chủ một ngôn ngữ mới là Nghe > Nói > Đọc > Viết.
 Học một ngôn ngữ mới là hình thành một kỹ năng, cần thực hành thường xuyên, đúng cách.
Speak Up cho phép rút ngắn được tới 1/3 thời gian để đạt được cùng một trình độ sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp so với
các chương trình học tiếng Anh truyền thống với mức học phí cạnh tranh, thuận tiện với nhịp sống bận rộn của học viên.
Speak Up phù hợp cho sinh viên, người đang đi làm cần giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc.
HỌC TIẾNG ANH CHƯA BAO GIỜ THUẬN TIỆN VÀ HIỆU QUẢ ĐẾN THẾ VỚI SPEAK UP.
Đăng ký tham dự ngay hôm nay:

Hãy tham gia và cảm nhận sự khác biệt với Speak Up.

04 35 626 766
Speakup.edu.vn

CÁC KHÓA HỌC
Chương trình tiếng Anh thực hành Speak Up
o Các khoá Cơ bản:
Speak Up 1 > Speak Up 2 > Speak Up 3

o Các khóa luyện thi chứng chỉ Quốc tế:
TOEIC, IELTS, TOEFL iBT, B1/B2.

o Các khoá Trung cấp:
Speak Up 4 > Speak Up 5 > Speak Up 6

o Các khóa Chuyên ngành:
CNTT, Báo chí, Khách sạn, Y tế, Dầu khí.

o Các khoá Nâng cao:
Speak Up 7 > Speak Up 8

Thời gian mỗi khóa: 3 – 6 tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THỰC HÀNH GIAO TIẾP SPEAK UP
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Tiếng Anh thực hành Alléwork
Số 15, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
www.speakup.edu.vn

