Các khóa học
1.

Tiếng Đức cơ bản: Bạn chưa từng học
tiếng Đức? Hãy tự tin đến với chúng tôi.
Các khóa học tiếng Đức từ A1 đến B1 với
tốc độ chậm giúp bạn tích lũy vốn từ vựng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ
THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

cần thiết và phát triển 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc, viết toàn diện. Bạn cũng được tìm
hiểu thêm về văn hóa Đức qua các giờ học
sinh động, thú vị.
2.

TRUNG TÂM TIẾNG
ĐỨC F+U SACHSEN
TP.HCM

Tiếng Đức cấp tốc: Bạn cần có chứng chỉ
tiếng Đức được công nhận tại Châu Âu để
có thể xin visa du học và làm việc tại Đức?
Với các khóa học tiếng Đức cấp tốc từ A1
đến B1 của chúng tôi bạn sẽ được hệ
thống lại toàn bộ kiến thức đã học để kịp
tiến độ thi chứng chỉ tiếng Đức theo nhu
cầu của bạn.

3.

Tiếng Đức giao tiếp: Bạn đã học tiếng
Đức nhưng không thể giao tiếp bằng tiếng
Đức lưu loát? Khóa học giao tiếp tập trung
vào khả năng nghe và nói trong những
tình huống giao tiếp thực tế, cụ thể sẽ giúp
bạn giao tiếp hiệu quả trong công việc
cũng như sang Đức đoàn tụ cùng người
thân.

Hãy đến trung tâm tiếng Đức
F+U Sachsen TP.HCM để được tư
vấn và chọn khóa học phù hợp:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự
Trọng TP.HCM
Trung tâm tiếng Đức F+U
Sachsen TP.HCM
ĐC: 390 Hoàng Văn Thụ, P.4,
Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: (08) 3811 4800

BẠN MUỐN

TRUNG TÂM TIẾNG ĐỨC F+U
SACHSEN TP.HCM
F+U Sachsen gGmbH là một tổ chức
phi lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ
trong lĩnh vực đào tạo ngôn ngữ và
ngành nghề quốc tế, đạt chứng chỉ về
quản lý chất lượng theo Viện tiêu
chuẩn hóa CHLB Đức e. V. ISO
9001:2008 và giấy chứng nhận “Con
dấu ngôn ngữ châu Âu” về đào tạo
ngôn ngữ tiên tiến.
Bằng phương pháp sư phạm, định
hướng theo nhu cầu hoạt động, F+U
Sachsen gGmbH đã thành công và
được khẳng định với tư cách là một
trong những tổ chức giáo dục lớn
trong quá trình 20 năm hình thành và
phát triển. Với tiêu chí luôn nâng cao
định hướng tới tương lai, bằng sự
đảm bảo về chất lượng, kinh nghiệm
và uy tín, tổ chức F+U Sachsen
gGmbH đã mở rộng phạm vi hoạt
động ngày càng lớn mạnh ở nhiều
nước trên thế giới.



Củng cố lại những kiến thức
tiếng Đức cơ bản?



Xây dung nền tảng vững chắc
cho quá trình học tiếp theo?



Rèn luyện phản xạ khi giao tiếp
bằng tiếng Đức?



Phát triển 4 kỹ năng nghe, nói,
đọc, viết tiếng Đức?



Rèn luyện kỹ năng phát âm
chuẩn, sử dung trọng âm và ngữ
điệu phù hợp.



Kỹ năng đọc hiểu nhanh, nắm ý
chính và tóm tắt văn bản tiếng
Đức giao tiếp.

VÌ SAO NÊN HỌC TIẾNG ĐỨC TẠI
F+U SACHSEN TP.HCM?


Trung tâm tiếng Đức F+U Sachsen có đội ngũ giáo viên được
đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp,
chuyên giảng dạy và cấp chứng
chỉ ngoại ngữ được quốc tế công
nhận với mục tiêu hỗ trợ để mở ra
con đường hội nhập với xu thế
toàn cầu hóa bằng mô hình đào
tạo theo nhu cầu của mọi cá nhân.



Các học viên sau khi lấy chứng chỉ
tiếng Đức tại F+U Sachsen
TP.HCM đủ điều kiện dự thi và học
dự bị đại học tại Việt Nam. Sau đó
có thể sang Đức vào thẳng đại
học. Điều này tạo ra lợi thế lớn về
chi phí và giúp học viên có được
sự hòa nhập trước khi sang Đức.

F+U SACHSEN TP.HCM CÓ
CHƯƠNG TRÌNH HỌC DÀNH RIÊNG
CHO BẠN


Chương trình học được thiết kế
giúp bạn phát triển tốt 4 kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết, hướng
dẫn cho bạn các xử lý các tình
huống giao tiếp hàng ngày.



Kỹ năng viết được củng cố qua
việc thực hành viết trần thuật,
tiểu luận, thư…



Nâng cao vốn từ qua các hoạt
động sôi nổi trong lớp liên quan
đến văn hóa, xã hội, kinh tế

F+U SACHSEN TP.HCM luôn có các khóa học từ cơ bản
đến nâng cao, giờ học linh hoạt, môi trường học tập
năng động, sáng tạo, đội ngũ giáo viên thân thiện,
nhiệt tình. Đến với F+U Sachsen TP.HCM bạn sẽ luôn có
được những giờ học ngoại ngữ đầy bổ ích và lý thú.

