ECOLINK NINH BÌNH - TÂM VIỆT NINH BÌNH
Làm Tâm người Việt sáng hơn – Nâng Tầm người Việt cao hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH
VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI ECOLINK NINH BÌNH
Ngoại ngữ Quốc tế Ecolink Ninh Bình với 100% giáo viên là người nước ngoài hiện nay đang
đào tạo các khóa tiếng Anh theo độ tuổi như sau:
- Chương trình Tiếng Anh mẫu giáo dành riêng cho trẻ nhỏ từ 4 – 6 tuổi với mục tiêu
giúp trẻ có cơ hội được tiếp cận với Tiếng Anh trong môi trường an toàn, tự nhiên và hào hứng ,
giúp các em phát âm chuẩn từ nhỏ, yêu thích học Tiếng Anh và tự tin hơn trong giao tiếp.
- Chương trình Tiếng Anh thiếu nhi từ 6-11 tuổi: Mục tiêu khóa học mang đến cho học
viên các từ vựng về các chủ đề quen thuộc, các cấu trúc tiếng Anh đơn giản sử dụng trong giao
tiếp hàng ngày giúp học viên tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.
- Chương trình Tiếng Anh thiếu niên từ 11- 16 tuổi với mục tiêu rèn luyện chuyên sâu 4
kỹ năng Tiếng Anh cơ bản (Nghe, nói, đọc, viết) và mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp ở
tất cả các trình độ nhằm mục đích giúp học sinh tự tin giao tiếp bằng Tiếng Anh với người nước
ngoài.
- Chương trình Tiếng Anh giao tiếp tổng quát với mục tiêu giúp người học tự tin giao
tiếp và sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế ( đối với người đi làm).
- Chương trình luyện kỹ năng tiếng Anh (nghe- nói) được thiết kế đặc biệt giúp người
học hiểu và giao tiếp thành thạo ngôn ngữ toàn cầu, đáp ứng tại nơi làm việc, học tập hoặc trong
các tình huống giao tiếp xã hội.
- Chương trình Tiếng Anh đào tạo theo hình thức Khóa học đặc biệt và khóa học theo
nhóm nhằm mục đích giúp đỡ người học triển khai theo nhu cầu và nguyện vọng đặt ra. Khóa
học đặc biệt và khóa học theo nhóm là chương trình chuyên biệt được thiết kế nhằm phục vụ nhu
cầu học tiếng Anh cấp tốc.
Ghi chú: Học viên khi đến với Ecolink Ninh Bình, sẽ tham gia bài kiểm tra ngữ pháp (45
phút) và phần phỏng vấn đầu vào (10 phút) để được phân chia trình độ và xếp lớp.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ ECOLINK NINH BÌNH
Địa chỉ: 54 Cù Chính Lan – P. Tân Quý – P. Tân Thành – TP Ninh Bình
Điện thoại: 0303.632.631 – 0303.632.632
Email: vanlinh89it@gmail.com
Hotline: Mr.Linh 09.14.12.88.62
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