
Khóa học tiếng Phần dành cho Sinh viên Quốc tế
– Đăng ký trước ngày 28.02.2022!

Bạn có biết Edunation chúng tôi có cung cấp các khóa học tiếng Phần
dành cho người mới bắt đầu không? Còn điều gì tốt hơn đối với việc
chuẩn bị cho hành trình du học của bạn bằng việc học trước một số
kiến   thức cơ bản về ngôn ngữ của vùng đất bạn sắp đến và sinh
sống?

Chúng tôi cung cấp hai khóa học trực tuyến bằng tiếng Phần Lan vào mùa
xuân năm 2022:

∙ Enter Finland (28.2.–17.4.2022)

∙ Live Finland (18.4.–5.6.2022)

Các khóa học tiếng Phần của chúng tôi rất hấp dẫn và đều mang tính xã hội! Tất cả
các khóa học được cung cấp thông qua nền tảng học tập kỹ thuật số tương tác,
CLANED. Thông qua nền tảng này, bạn có thể truy cập tất cả tài liệu học tập, làm bài
tập, tương tác với giáo viên và các bạn học của mình. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ
chức các lớp học trực tuyến hàng tuần cho tất cả học sinh!

Hiểu những thứ cơ bản về ngôn ngữ của người Phần Lan sẽ giúp bạn dễ dàng hơn
trong việc tìm hiểu về Văn hóa và cách sống của con người nơi đây. Các khóa học
của chúng tôi mang đến cơ hội tuyệt vời cho tất cả sinh viên quốc tế đang chuẩn bị
cho một cuộc sống mới  ở “Xứ sở nghìn hồ”!

ENTER FINLAND



Đây là khóa học giới thiệu dành cho sinh viên chưa có nền tảng về tiếng Phần từ
trước. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được dạy tiếng Phần Lan cơ bản với ngôn
ngữ được sử dụng trong các tình huống hàng ngày. Không những vậy, khóa học cũng
sẽ giới thiệu cho sinh viên về văn hóa và cách sống của người Phần Lan.

Bắt đầu và kết thúc: 28.2.–17.4.2022
Thời lượng: 7 tuần

Học phí: 195 euro

Tổng số giờ học: trung bình 135 giờ học

LIVE FINLAND

Đây là khóa học giúp sinh viên phát triển sâu hơn các kỹ năng tiếng Phần Lan từ
những kiến thức cơ bản có được sau khi hoàn thành khóa Enter Finland. Trong suốt
khóa học, học viên sẽ được mở rộng vốn từ vựng của mình và học cách quản lý các
tình huống giao tiếp bằng tiếng Phần, ở cả hai kĩ năng viết và nói.

Bắt đầu và kết thúc: 18.4.–5.6.2022
Thời lượng: 7 tuần
Học phí: 195 euro
Tổng số giờ học: trung bình 135 giờ học

TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ NGAY:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEs63o9VWpzvQb5TYx7_2QjnmirtIbjLE
KsiculYRJcMOtEQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEs63o9VWpzvQb5TYx7_2QjnmirtIbjLEKsiculYRJcMOtEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEs63o9VWpzvQb5TYx7_2QjnmirtIbjLEKsiculYRJcMOtEQ/viewform

