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15:00 – THỨ 7
HÀNG TUẦN

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH
1. Nội dung chương trình Câu lạc bộ Tiếng Anh
Tập trung vào kỹ năng nghe, nói và phát âm chuẩn với các giáo viên nhiều kinh nghiệm
giảng dạy tiếng Anh và giao tiếp trực tiếp với giáo viên nước ngoài.
Tham gia CLB giúp các bạn củng cố từ vựng về các chủ đề quen thuộc hằng ngày, rèn luyện
khả năng nói lưu loát và tự tin trước đám đông, phát triển kỹ năng nghe giọng người bản xứ. Các
bạn cũng có thể trao đổi thêm về các loại ngữ pháp khó với các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm.
Khi bạn đã làm chủ tiếng Anh của mình, cơ hội nghề nghiệp chắc chắn sẽ đến với bạn tốt
hơn với mức lương cao hơn trong xã hội hiện nay.
2. Đối tượng: Tất cả các bạn sinh viên trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM và các tổ chức, cá
nhân có liên quan đến các hoạt động giao tiếp có sử dụng tiếng Anh.
3. Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM (190 Võ Văn Ngân – P.Bình Thọ – Q.Thủ
Đức – TP.HCM)
4. Thời gian: 15:00 - Thứ 7 hàng tuần
Khi tham dự CLB các bạn chỉ cần mua 1 chai nước là có thể tham gia và cũng là phần phí
duy trì của CLB.
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