
Pilihan Anda  
Pengalaman Anda    
Opsi Anda
myStudy merupakan program pembelajaran individual, yang disusun guna mendukung 
studi Anda dengan fokus pada keterampilan berbahasa spesifik dan prioritas pribadi demi 
kemajuan serta pengembangan diri di masa depan. 

myStudy menyajikan serangkaian pilihan, masing-masing dikembangkan untuk memberi 
Anda akses terhadap aktivitas tambahan dan kerja kelompok selama 1 jam sehari.  

Pilihan-pilihannya dirancang untuk melengkapi pelajaran di kelas, dan memungkinkan 
Anda mengikuti berbagai topik yang Anda minati sembari belajar di Navitas English.

Siswa dapat mengakses myStudy sepanjang hari, sesuai dengan jadwal yang tersedia.

Tentang Navitas English myStudy
1. Memberi Anda pilihan untuk fokus pada kebutuhan bahasa yang  
     spesifik dan prioritas pribadi Anda.

2. Anda dapat menggunakan waktu yang tersedia untuk fokus   
    mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah.

3. Bagi siswa yang belajar Cambridge Preparation atau IELTS,  
    Anda dapat menggunakan waktu untuk latihan ujian dan       
    mengerjakan tugas.

4. Luangkan waktu untuk berbicara langsung dengan guru Anda.  
    Sesi ini bersifat pribadi dan merupakan kesempatan baik untuk             
    membahas kemajuan serta harapan-harapan Anda dengan guru.

5. Anda bisa memilih opsi harian.

6. Memungkinkan kerja sama antar siswa di seluruh jaringan lokasi    
     kampus kami.



Jadi, apa yang ditawarkan?
Untuk kemudahan, semua pilihan yang ada kami kelompokkan ke dalam dua kategori.

Pilihan inti
Dengan fokus kuat dalam mengembangkan empat keterampilan yaitu mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara, dilandasi oleh 
tata bahasa dan kosakata yang kokoh, pilihan ini dapat membantu kemajuan pembelajaran Anda melalui keterampilan berbahasa 
Inggris praktikal yang dapat Anda gunakan di mana saja.

Pilihan Non Inti
Memberi Anda fleksibilitas untuk menghadiri sesi-sesi terstruktur yang menyajikan  pengetahuan mengenai keterampilan mengerjakan 
ujian, bahasa untuk  kesiapan kerja, dan pelajaran tambahan yang menawarkan berbagai topik sesuai kebutuhan Anda. Kami telah 
menyiapkan serangkaian pilihan kelas master dalam Cambridge & IELTS Preparation dan Academic English. Tujuannya adalah memberi 
Anda pokok-pokok dasar mengenai program studi utama kami.

Program Membaca  
& Menulis myStudy 

Essentials

Pilihan ini menggabungkan kegiatan membaca dan menulis untuk meningkatkan keterampilan membaca, 
memperluas pengetahuan kosakata dan membangun keterampilan menulis yang Anda butuhkan untuk bekerja, dan 
melanjutkan ke program studi spesialisasi seperti Academic English dan  pendidikan tinggi. Kami memahami betapa 
menantangnya menulis esai akademis, resume yang akurat, atau email yang terkait pekerjaan, tetapi Anda akan 
mendapatkan semua bantuan yang Anda butuhkan untuk melakukan semua itu dengan sukses dalam program  
pilihan ini.

Program Berbicara  
& Mendengarkan

myStudy Essentials

Anda akan berinteraksi dengan guru dan siswa-siswa lain untuk melatih tata bahasa serta memperluas jangkauan 
kosakata Anda melalui berbagai topik yang menarik untuk dibicarakan. Dengan mempelajari keterampilan dan 
strategi mendengarkan lebih lanjut, Anda akan memahami  cara menanggapi teman sekelas dengan lebih baik dan 
lebih percaya diri dalam percakapan baik di dalam maupun di luar kelas.

Program Pelafalan 
myStudy Essentials

Pelafalan sangat penting bagi siswa kami karena mereka ingin dipahami saat berbicara dan merasa percaya diri ketika 
becakap-cakap  dalam pekerjaan sehari-hari, studi, serta aktivitas sosial. Pilihan ini mengajarkan semua bunyi yang 
Anda butuhkan untuk pelafalan yang baik dan akan membantu Anda mengatasi kesulitan spesifik Anda, apa pun latar 
belakang kebangsaan Anda.

Program Kemajuan & 
Pengembangan 

myStudy Essentials

Siswa ingin memantau kemajuan bahasa Inggris mereka dan menetapkan tujuan yang memotivasi mereka untuk 
belajar lebih banyak serta meningkat lebih cepat. Di Navitas English, kami memahami pentingnya perjalanan ini. 
Pilihan ini menyediakan semua sumber daya yang Anda butuhkan sebagai individu untuk membina bidang prioritas 
Anda dan mencakup konseling akademik secara pribadi, guna membantu menilai serta  memberi masukan tentang 
hasil penilaian dan pembelajaran Anda secara keseluruhan.

Program 
Keterampilan Ujian 

myStudy

Bagi siswa yang sedang mengambil kursus persiapan ujian seperti IELTS dan Cambridge Preparation atau yang ingin 
mencoba kursus semacam itu di masa mendatang, pilihan ini menyediakan berbagai teknik dan strategi ujian untuk 
membantu mencapai nilai setinggi mungkin dalam empat keterampilan utama yaitu membaca, menulis, 
mendengarkan dan berbicara melalui tes latihan. Program Keterampilan Ujian MyStudy memberikan situasi ujian 
realistis, yang akan membangun kepercayaan diri Anda agar sukses dalam ujian resmi mana pun.

Program Kelas 
Master 

myStudy 

Kelas Master kami mengundang Anda  mengikuti berbagai program khusus yang kami tawarkan di Navitas English 
termasuk Cambridge Preparation, IELTS dan Academic English. Ini akan membantu Anda memutuskan program apa 
yang harus diikuti selanjutnya demi mencapai tujuan studi Anda. Temukan program mana yang dapat membawa Anda 
ke level target bahasa Inggris yang lebih tinggi dan memasuki  pendidikan tinggi.

Program Pelajaran 
Tambahan myStudy

Di Navitas English, kami menawarkan berbagai aktivitas belajar dan Anda sebagai siswa punya hak bersuara! Dengan 
mendengarkan masukan dari siswa dan guru kami, dirancanglah pelajaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan dan 
aspirasi siswa setiap saat. Pelajaran dapat berkisar dari pelajaran akademik tambahan, bantuan pekerjaan dan 
presentasi dari pembicara tamu, hingga kelas untuk menjaga kebugaran dan kesejahteraan diri seperti menari, yoga 
dan meditasi.

Program 
Budaya & 

Komunikasi Bisnis 
myStudy

Berkomunikasi secara efektif dalam bisnis sangat sulit bagi penutur asing. Pilihan ini akan memberi Anda keterampilan 
bahasa, strategi, dan aktivitas interaktif untuk meningkatkan kesiapan kerja seperti menulis dan membalas email, 
budaya dan komunikasi verbal di tempat kerja, membawakan presentasi, menulis laporan, dan memahami data yang 
lebih kompleks seperti statistik. Anda akan siap kerja!

Cara kerja kami
Saat orientasi, Anda akan belajar mengenai pilihan apa saja 
yang tersedia di myStudy dan bagaimana program tersebut 
dapat membantu studi Anda. Guru Anda akan memberi jadwal 
myStudy di kelas dan merekomendasikan pilihan terbaik untuk 
Anda ikuti sesuai dengan kemajuan pribadi Anda di kelas.

Secara berkala, setiap kampus akan memiliki jam pelajaran 
tambahan myStudy. Kegiatan ini memastikan setiap kampus 
menawarkan ciri khas perbedaan daerah masing-masing.

Kombinasi pilihan ini memberi Anda kebebasan untuk memilih 
apa yang ingin Anda lakukan. Anda mungkin ingin fokus pada 
semua pilihan Inti terlebih dahulu atau campuran pilihan Inti 
dan Non-inti. Beriringan dengan rekomendasi guru, Anda dapat 
fokus pada apa yang Anda inginkan.

Ruang myStudy 
Sebagai siswa Navitas English, Anda dapat berbagi ide, 
pengalaman dan tip belajar melalui portal pembelajaran 
online. Anda dapat terhubung dengan teman sekelas dan 
siswa sekolah Navitas English lainnya.

Anda dapat memanfaatkan sumber daya di ruang myStudy 
untuk belajar dan memaksimalkan pembelajaran Anda. 
Dan, Anda dapat mengaksesnya dari mana saja selama 12 
bulan setelah lulus sehingga Anda dapat terus 
mengembangkan kemampuan bahasa Inggris Anda setelah 
kursus selesai.

Di mana saya bisa belajar myStudy
Semua lokasi kampus menawarkan berbagai pilihan yang 
dibuat khusus, sesuai kebutuhan Anda.
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