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Program General English kami akan membantu 
siswa mengembangkan keterampilan komunikasi di 
dunia dan kehidupan sehari-hari. Kami membantu 
siswa mengembangkan kepercayaan diri untuk 
tinggal, bekerja dan bepergian di Australia. Siswa 
akan lulus dengan keterampilan bahasa Inggris yang 
dapat digunakan di mana saja, ditambah jaringan 
pertemanan dan koneksi di tingkat global.
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Keterampilan yang dikembangkan di setiap tingkat program General English

Tingkat Lanjut
CEFR B2+ - C1

ELTS 6.0 and above

Mengungkapkan ide-ide dengan lancar dan spontan

Menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan sosial, akademik dan profesional

Memahami bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari tanpa kesulitan

Tingkat  
Atas-Menengah

CEFR B1+ - B2
IELTS 5.0 - 6.0

Menggunakan kosakata yang luas, frasa kata kerja, dan ungkapan pada topik sehari-hari

Memberikan pendapat dan menjelaskan ide-ide tentang berbagai masalah seperti  
lingkungan atau peristiwa dunia saat ini

Berkomunikasi dengan cukup lancar dengan penutur asli

Tingkat Menengah
CEFR B1

IELTS 4.0 - 5.0

Menangani situasi sehari-hari yang umum seperti memberi nasihat kepada teman  
atau memecahkan masalah saat bepergian

Memahami poin-poin utama dalam percakapan di sekolah atau tempat bekerja

Berbicara dan menulis tentang topik-topik menarik seperti hobi, peristiwa hidup, cita-cita, dan ambisi

Tingkat  
Pra-Menengah

CEFR A2 - B1
IELTS 3.0 - 4.0

Menjelaskan tentang keluarga, negara asal, dan tempat yang pernah mereka  
kunjungi di Australia

Menulis email sederhana kepada keluarga atau teman tentang pengalaman mereka di Australia

Memahami dan menggunakan ungkapan umum untuk berkomunikasi dalam situasi  
kehidupan sehari-hari seperti memesan makanan atau menanyakan arah

Tingkat dasar
CEFR A2 

IELTS 2.0 - 3.0

Bercerita tentang diri mereka sendiri dan memberikan informasi pribadi dasar

Menggunakan ungkapan sehari-hari dan frasa dasar yang umum

Berkomunikasi dengan cara yang sederhana dalam situasi seperti berbelanja,  
bepergian, dan menjalin persahabatan

General English

Program General English
Program General English berfokus pada 'bahasa Inggris 
sehari-hari' yang sangat penting untuk interaksi sehari-hari, 
saat bepergian, dan bersosialisasi. Bahasa Inggris sehari-hari 
mencakup kalimat kata kerja dan ungkapan, serta tata bahasa 
dan kosakata.

Kemampuan untuk dapat berkomunikasi dan berteman dengan 
menggunakan bahasa Inggris sangat penting dalam semua 
aspek kehidupan dan bukan hanya untuk bersenang-senang. 
Misalnya, keberhasilan kerja kelompok di universitas dan 
membangun jaringan dalam karir profesional dengan bahasa 
Inggris membutuhkan pemahaman yang baik tentang bahasa 
Inggris secara umum.

Siswa yang belajar program General English akan mendapatkan 
lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif. Perpaduan 
berbagai bangsa dan budaya dari seluruh dunia memastikan 
bahwa keterampilan dalam komunikasi internasional akan 
dikembangkan dalam setiap pelajaran.

Program General English akan menantang dan mendorong 
siswa untuk menggunakan bahasa Inggris mereka baik di dalam 
dan di luar kelas.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view 
our Course Dates Calendar.

Tentang program bahasa  
Inggris Navitas
• Guru ahli yang berpengalaman 
• Aktivitas yang mempererat hubungan sepanjang  

program, membantu siswa membangun keyakinan  
diri dan kepercayaan

• Berkesempatan untuk mengerjakan tugas proyek  
dan membangun keterampilan presentasi

Keunggulan program
• Mengembangkan kepercayaan diri untuk tinggal,  

bepergian, belajar atau bekerja di Australia dan  
negara berbahasa Inggris lainnya

• Tes mingguan untuk memantau kemajuan siswa
• Sesi konseling akademik perorangan dengan guru Anda
• Belajar bahasa Inggris dalam lingkungan yang dinamis  

dan interaktif
• Program myStudy harian (belajar mandiri) dengan 

pengawasan guru

Places are limited, apply today!
english@navitas.com
navitasenglish.edu.au
Follow us

@navitasenglish 
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